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2 മരണത്തിന്െറ 

വിഷയവിവരാ 

1 മതതത്വഗവേഷണശാല-- 
ലീഡര് 

മുഗിയമേഖല 
യില് (തുട൪ക്കഥ) എം. കുയ്യന് 

ലം പരിക്ഷയില്നിന്നുകൂള വിട്ടതല് 
. 

സസാഖ്യ അടയഗ്ക്രാനുണ്ടു്. 

(്രഭാഷണം) എം. തൊമ്മൻ 

നി ൨ദവായമയക്കുറി പ്പുകള് 
എം. ററി. 

ി സ്മയം ഒദ്ദൈവ 3 ദേഷ്ടിയിര 
എന്. എം.” ഏബ്രഹാം 

൭ കനൃകന്തു കാനനത്തിലൊരു 

ദൈവാലയ. ഫാദര് കെ. എഎം. 
സ്തവ്യൂയാ 

7 നമ്മുടെ സഭയം ആരാധനാക്ര 

മങ്ങളും. ഫാദര് എന്. ഏ. 

യോഫാന്നാന് 

8 ഡഗ്ലസ് ഡൌണ്സ് ബിഷപ്പ് 
മാര്. ഒസ്താത്തിയോസ് 

9 വാത്തകളം കുറിപ്പഛകളം 
കെ. വി. മാമ്മന് 

10. സ്ഥഷ്ട്ദ൩ "/71൩൦ടട്നഠ 3൩൪ 
80൦1൨0൦1൦2. ൦. 21509 

സ്വന്തംകായും 

ചര്ച്ചുവിക്കിലിയുടെ ഏതാ 

നും വരക്കാര്കൂടി 1957ലെ വരി 
അവര് ഉട 

ന്തന്നെ വരിസംഖ്യ അയച്ചുതരണ 
മെന്നു താല്ലയ്യപ്പെടുന്നു. 1957ലെ 

വരിസംഖ്യ അടച്ചിട്ടള്ളവര് 1958 

ലെ വരിസംഖ്യ ജനുവരി ആദ്യംത 

നി 

വ് 

ന്നെ അയച്ചുതരുവാന് വിസ്ക്രിക്കരു 

തു്. 
മാനേജര്, ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

കോട്ടയം 4 

മൃത്തതത്വ 

ധവഷണരശുല 

നവമ്പര് 17, 18 എന്നി തീയ 
തികളിൽ നൃഡതഹിയില്വച്ചു 
നടന്ന സര്വമതസമ്മേളനം ഒരുഗ 
വേഷണശാല സ്ഥാപിക്കുവാന് തീ 
രുമാനിച്ചിട്ടണ്ട്. സത്യം, സ്നേഹം 
അക്രമരാഹിത്യം എന്നീമതതത്വങ്ങ 
ളില് നിഗൂഡമായി സ്ഥിതി ചെയ്യു 
ന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെയം അവ 
യടെ വികാസസാദ്ധൃതകളെയം പൂ 
ററി പഠനം നടത്തുവാനും, ആ പ്ര" 
യത്തഫലമായി ലഭിക്കുന്ന പുതിയ 
അറിവുകള് ലോകോപകാരപ്രദമാ 
യി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി 
സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥ-പനത്തി 
ന്െറ പ്രവത്തനങ്ങളെപ്പററി പുതു 
മ തോന്നാം. പകുതിപ്പേര ഈശ്വ 
രനില് വിശ്വസിക്കുകയം, ബാക്കു 

യ്യള്ളൂ, പകുതിപ്പേര പിമാചിനെ, 
പേടിക്കുകയം ചെയ്യുന്ന ഒരു, സമുദാ, ടി, 
യത്തില് കുമൃണിസം കെട്ടിപ്പടക്കു 
ര്യം സാധ്യമല്ലെന്നു റഷ്യയിലെ 
“ബെസ് ബോഴ്നിക്കു്? ' പത്രത്തി 
ന്െറ പത്രാധിപരായ താരോസ്ളാ 

വിസ്റ്റ, പ്രസ്താവിച്ചതായി, 4 കേടിട്ട 
ണ്ട്. ““ബെസ്ത്ബോഴയ്നിക്കു് “എ 
ന്ന വാക്കിന്െറ ആത്ഥം “നാസ്തിക 
നന്” എന്നാണത്തെ. ദൈവവിശ്വാ 
സം റഷ്യയില് നിന്നു; നിര്ത്മാര്ജ്ജ 
നം ചെയ്യുവാന് വിപുലമായി സം 
ലടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരിശ്വരന്മാ 
രുടെ ആയോധനസഖ്യത്തിന്െറ 
നാവാണു ബ്ലെസ് ബോഴ് നിക്കു പ 
ത്രം. നാസ്ത്ിക്യം വളത്തുവാന് നട 
ത്തുന്ന ഗോ പ്രചരണ 
ഒം കമൃണി ന്െറ വളര് യ്ക്കു 
അത്ൃന്താപ്പേക് ിതമായി കരുത൭ഒ 
ട്ടന്ന്ം ശാസ്ത്രപുരോഗതിയില് ആ 

പം ് 

ലക്കം 43 

തആആതകരമായ നേട്ടങ്ങള്ക്കു പുശസ്സുി 
നേടിയിരിക്കുന്ന കമൃണിസ്റ്റ് റഷ്യ 
തങ്ങളുടെ വിജയങ്ങള് നിരിശ്വരത 
ത്വത്തിന്െറ വന്നേടങ്ങളായി ചി 
ത്രീകരിക്കുമെന്നുള്ള തിനു സംശയമി 

ല്ല. മതവിശ്വാസങ്ങള് കൈവെ 
ടിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തജന വിഭാഥം ഇന്നും 
സോവിയററുറഷ്യയില് അവശേ 
ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മാനസാ 
ന്തരത്തിനു സോവിയററു് അധികാ 

രികള് നിസ്റ്റീമമായ പ്രേരണകളും, 
ശക്തിയ്യം, ഹേമവും യോഗിക 

കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു”." സുസ്ംഘ। 
ടിതമായ ഈ പ്രയത്നങ്ങക്ടെ ; നേരി 

ട്ടവാനാണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ ശ്ര 
മിക്കുന്നതു”. എന്തിനു്? ശാസ്ത്രപു 
രോഗതിക്കൊ, പം 
ററുോട്ടങ്ങള്ക്കൊ, മനുഷ്യനന്െറമരു പം 
ഷ്ൃത്വം യാക്കാന് സാധിക്കു 
ന്നില്ലെന്നുള്ള ബോധമാണതിന്െറ 
പശ്ചാത്തലം. “മനുഷൃവര്ഗ്ഗത്തി 
ന്െറ നൂന്മയ്്രായി പ്രകുതിരഫസ്യ 
ങ്ങളിലേക്കു ശാസ്ത്രജ്ഞയ്മാക്കു് എ സു 

(ത്ര ഭൂരം. ഉററു നോക്കാന് കഴിഞ്ഞാ സ് 

ലും, ഈ ആസ്തികള് ശരിക്കുപയോ 

റ 

ന 

ഗിക്കുവാന്നമുക്കുകഴിയത്തക്കവ ണ്ണം 
മനുഷ്ൃഹൃദയത്തിന്െറ ആഴങ്ങളി 
ലിറങ്ങിപ്ര വത്തിക്കാന്വിശ്വശില്ലി ് 
യായ സര്വ്വശക്തനു മാത്രമേകഴിയു. 
ലോകത്തില്യ ഥാകാലം-നിതിയുക്ത് 
മായ സമാധാനംഗ്ഥാപിക്കുവാന് ക 
ഴിയയന്ന പരപക്ഷാദരവ്വ്, ധാരണം 
സഹാനുഭൂതി, ആര്ദ്രത എന്നിഗു 

ണങ്ങള് നമ്മില് വിളയിക്കുന്നുതു 
ഈശ്വരനാണ്". വിഭവസമൃദ്ധി 
യിലും, സൈനികശരക്തിയിലും സാ 

മ്പത്തികാഭ വൃദ്ധി ധിലം പ്രഥമ 
സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന അമേരി റ 
യനൈെററഡ്സ്ക്റേരറ്സിലെ പ്ര 

ഡണ്ടായ ഐസനോവര് ചെയ്തു ടം ധി 
രപ്രസ്താവനയാണു്മേലുദ്ധരിച്ചിരി 
ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശിീതസമരത്തി 

ി റ് 



ഒല പ്രതിയോഗികള് രണ്ടു് അടി 
സ്ഥാനത്തിലാണു തങ്ങളുടെ പുരോ 

ഗമനപദ്ധതികളം, രാജ്യക്ഷേമ വയം 

ലോക സമാധാനസംരംഭങ്ങളും കെ 
ട്ടിപ്പടക്കുവാന് ശ്രമിക്കുന്നതു”. ഈ 

പരിത സ്ഥിതിയല്ത സര്വ്വമതസ 
മ്മേളനം ലോകസമുദ്ധാരണത്തിനു 

വേണ്ടി സത്യം, സ്റ്റേഹം, അക്രമരാ 

ഫഹിത്യം എന്നി തത്വങ്ങള് ആണു് 
ചൃണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതര്. നിരിശ്വ 
രവാദികളായ റഷ്യക്കാരെപ്പോലും 
ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുവാന് ആവ 

ശ്യമായ ആകര്ഷണശക്തി ഈത। 

തത്വങ്ങള് സമാജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കു 

ന്നു. ഇവ രാഷ്ഠ്രീയരംഗത്തു പ്ര 
യോഗിച്ച മഹാത്മാവിന്െറ പ്രവ 
ത്തനരംഗം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നതു 

കൊണ്ട് ഈ തത്വങ്ങളെ സംബ 
ന്ധിച്ച ഗവേഷണസ്ഥാപനം ഇന് 
ഡ്യയിരതന്നെ സ്ഥാപിക്കുവാന് 

ഇടയായതു സമുചിതമായിട്ടണ്ട്. 

മോന്ധിജി ഒരു സത്യാന്വേഷകനാ 

യി സ്വയം ചിത്രികരിക്കാറുണ്ടായി 
രുന്നു. സത്യയവയം അക്രമരാഹിത്യ 

വൃമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഗ 
വേഷണച്ചിഷയങ്ങള്. 47 6൭. 

ഇദ്നടസ്ട ൨ 1൩ എന്ന 
ഗ്രന്ഥം ആദദുഹത്തിനറെറ സത്യ്യാ 

ന്വേഷണസംരംഭങ്ങളെപ്പുററി വി 

വരിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങ 
ളുടെ പ്രായോഗികതയില് മഹാത്മ 
ജടില ഒരു നിത്യഗവേഷകനായിട്ടാ 

വിതം നയിച്ചതു”. ആദ്ധ്യാ 
ച കചിന്തകളും ഗവേ ഉണങ്ങും 

പഠനങ്ങളും നടത്തുവാന് വം 

ക്കപ്പെടടന്ന ശാലയുടെ സംവിധ 
ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള തായിരി 

ക്കും. മനുഷൃഹൃുദയവും, ' വികാര 
ൂ .ങ്ങളംം ആവേശങ്ങളുമായിരിക്കും ഗ 

വേഷണസാശഗ്രികള്. മെഡിക്ക 
ല് ശാസ്ത്രീയപയ്യവേഷണങ്ങളില് 
വിനിയോഗിക്കാറുള്ള ““ഗിനിപ 
ന്നികള്”" സത്യാന്വേഷണശാലയി 

-_ ല് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ആത്മാ 
ത്ഥത്തികഞ്ഞമനുഷ്ൃഹൃദയമാണു് 
അവിടത്തെ വേഷണസാധനം, 

/ പുരാണേതിഹാസങ്ങളും, വേദങ്ങ 
ളും ഈ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കു സഹാ 

യം നല്കും. എന്നാല് പൂര്വ്വകാ 

ലാപേക്ഷിതങ്ങളായി മാത്രം മതഗ 

ചലേഷണം നിലനിത്തുന്നതില് കാ 
ണിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വം 

പലപ്പോഴ്ചം മതവിരോധികളെ വ 

ര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനിടയാക്കുന്നു. ഇന്നു 

ഖിമൂഡമായി തോന്നുന്ന പല ദുരാ 

ചാരങ്ങളും മതത്തിന്െറ പേരില് 

ര്യ 

ന്യായ !കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. മാററു 
വാന് പാടില്ലാത്ത പരിപാവന നി 

തൃസത്യങ്ങള് എന്നു ശഠിച്ചു എ 
ല്ലാ ബാഹൃപരിവത്തനങ്ങളെയും 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും, എതിത്തുനില് 

ക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വം പലരേ 

യ്യും നിരാശ്വരത്തത്തിലേക്കും, യ്ത 

വിരോധത്തിലേക്കും തശുളിവിട്ടകൊ 

ഞ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് .രഷ്യ൯ച കൃവത്തി 
മാരുടെ ദുരധികാരങ്ങള്ക്കും, അക്ര 
മപ്രവത്തനങ്ങള്ക്കും കൂട്ടനിന്നമതാ 
ചായ്യന്മാര യിരിശ്വരത്വത്തിന്െറ 

അധികാരപ്രമത്തതക ള്ക്കും, സൌ 

ജന്യങ്ങള്ക്കുമാണ് ഇപ്പോള് കൂട്ട 
നില്ക്കേണ്ടി വന്നിരക്കുന്നതു്, 
“സത്യം, സ്നേഹം, അക്രമരാഹി 
തൃം"” എന്നിവയില് അറിവാരുക്ളൂ 
തെല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നുംം 
ഇയിയ്യമെത്ത കണ്ടുപിടിക്കു വാനുള്ള 
തെന്നും വിചാരിക്കുന്ന മതസര്വ 

ജ്ഞന്മാക്ക് ഈ ഗവേഷണശാല 
ഒരനാവശ്യമായി തോന്നാം.ഈശ്വര 

ന് സത്യവും, സ്നേഹവുമാണെങ്കില് 

ഈശ്വരനെപ്പററിയുള്ളൂതെല്ലാം നാം 
താറിഞ്ഞുകഴ ഞ്ഞിട്ടില്ല. "ഞാന് വ 
ഴിയും. സത്യവ്യം ജീവനും" ആണെ 
ന്നു കല്ലിച്ച യേശുക്രിസ്തു മതസ്ഥാ 
പകനായുള്ള ഒരു സഭന്ത്ക് ഇനിയും 

സത്യത്തെപ്പററി എന്തു പുതിയ അ 
റിവാണു ലടിക്കാനുള്ളതെന്നു ചോ 

ര്യമുണ്ടാകാം. എല്ലാം വേദപുസ്ത 
' കത്തിലുണ്ട്. അല്ലങ്കില് “കൊ 
റാനില്*” ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കില് വേദ 
ങ്ങളിലുണ്ട്, ഇതിഹാസങ്ങളിലു 

ണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കു നവക്കത 
ന്നെയ്യം, ഗവേഷണങ്ങള് ജ്ഞാനോ 

ദയത്തിനാവ ശ്ൃമാണ്ട്. ഈശ്വ 
രന് സാരാംശസംപൂര്ണ്ണുനാണെങ്കി 
ലും മനുഷ്യന് അപുൂറണ്ണുനാണു്ം 
പ്രായത്തിന്െറയും അനുഭവത്തി॥ 

നൊറവയ്യം, കഴിവിനന്െറയയം തോതനു 
സരിച്ചു സത്യത്തെപ്പാറിയുള്ളജ്ഞാ 
നം കുറഞ്ഞും കൂടിയ്യമിരിക്കും. പൂ 

൪ണ്ണ്ൂമായി ഗ്രഫിക്കുകയയമില്ല. രണ്ടു 
ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിരായിരം മൈല് 
അകലെയുളള ചന്ദ്രനില് മനുഷ്യന് 
എത്തിക്കഴിയുമ്പോള് അനേകലക്ഷം 
കോടി മൈല് അകലെ നില്ക്കുന്ന 
നക്ഷത്രജാലങ്ങളുടെ നേരെയായി 
അവനെറ ഠോട്ടം. അതു ഃപാലെത 
ന്നെയാണ് ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രപ 
ഞ്ചവുമെന്നു വിനിതമായി നാംസ 
മ്മ മിക്കണം. . നമ്മുടെ 
ജിക്കു കോളജുകളും വേദശാസ്ത്ര 

കേന്ദങ്ങമും സത്യം, സ്നേഹം, അക 

മരാഹിത്യം, ഭക്തി, ജ്ഞാനം, സേ 

വനം ആദിയായ മൂല്യങ്ങളില് ഗ 
വേഷണം നടത്തുന്ന ശാലകളാണെ 
ന്ന ബോധം നമ്മെ ഭരിക്കുമെങ്കില് 
സര്വതസമ്മേളഈ തിരുമാനത്തില് 
നാം അത്ഥവും പ്രയോജനവും ദ 
ര്ശിക്കുംം. ഡല്ഹിയിലെ മതതത്വ 
ഗവേഷണശാലയുടെ പ്രവത്തനങ്ങ 
ളെ താല്ലയ്യപൂര്വം മതവിശ്വാസി 
കളും അല്ലാത്തവരും വിക്ഷിക്കുമെ 
നനുളളതിയ സംശയമില്ല. 

ട്ട 

ദിബാ്ക: മുഫി” ന്യ, ഇന്ഡ്യ (൭ ഴു 
2 ൨. തിരുവനന്തച,രം 

ൂ ചെയര്മാന്-മി: കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. എം 

ശാഖകഠം 

_ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പുനലൂര് 
ആലുവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 
ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 
ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം വക്കം (കടയ്ക്കാവൂര്) 

ള ചിറയിന്കീഗ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര് 

ൂ കെ, ഇ. ചെറിയാന് 

ടൂ ജനറല് മാനേജര്. 

തിയളേോ 

7 



ന് 
രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാര് 

മരണത്തിനെൌൊ 

(എം. 

നേരം മദ്ധ്യാഹ്നമായി. രണ്ടു 
 പഥികന്മാര്, കഴിയ്യന്നത്ര വേഗം 
കോവര്കഴതകളെ പായിച്ചുകൊ 
ണ്ട കൈസയ്യാപട്ടണത്തെ സമിപി 
ച്ചകൊണ്ടിരുന്നു. മൃഗങ്ങളും ഓടിക്കി 

തന്തയന്നുണ്ട്. 

“നാം പഠഞ്ഞൊത്ത പരിപാടി 

നടന്നാല് തരക്കേടില്ലായിരുന്നു”* 
പ്രായംകുറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞു. വി 
ഷാദം കററച്ചനിന്ന സ്വരം. 

അപരന് സാത്വനമോതാന് ശ്ര 
മിച്ചു. "ഭയപ്പെടാതിരിക്കു.നാം ഒരു 
ഭാഗ്യപരിക്ഷയ്ത്കു തയാറെട്ടക്കുകയാ 
ണര്, നാം വിജയിക്കുമെന്നുതന്നെ 
യാണെനെറ വിശ്വാസം.” 

*്യിയേ റററിനകത്തു കടന്നുകഴി 
ഞ്ഞാല് ഞാന് ഏററവും താഴത്തെ 
ഭാഗത്ത് അരേനായ്ക്കു സമിപത്തേ 

ക്കു നിങ്ങാം. അവിടെയെങ്ങാനാവും 
ളൂ അവളെ സുക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 
ല് 

“*ല്ൃക്കോസേ! അതു ശരിയായിരി 
ക്കും. ഞാന് രാജസിംഫാസനമിരി 
ക്കുന്ന ഭാഗത്തു പ്രവേശനം സാധി 
ച്ചകൊള്ളാം, ധനികന്മാരുടെ ബോ 
ള് ക്ളംരാജസിംഹാസനവ്യമൊക്കെ 

ഏററവും ഉയര്ന്ന ക്ലാസ്റ്റിലാവാനാ 
ണു സാദ്ധ്യത. രാജസന്നിധിയില് 
ഏതുസമയത്തും പ്രവേശമനുവദിക്കു 
ന്നതായയളള രാജകല്പന കയ്ക്കിലുള്ളതു 
ഉപകാരമായി.” 

““പിന്നിടെന്തുചെയ്യാനാണുഉദ്ദേ 
ശം??? 

ഒന്നും തിട്ടമായി പറഞ്ഞുകൂടാ. 
കളികള് ഏററവ്യമധികമായി ജന 
മനസ്സൃരകളെ ആകര്ഷിച്ചുകൊണ്ടി 
രിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് ജനങ്ങളുടെ 
ദൃഷ്ടികള് അരേനായില്തറച്ചനില് 
ക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് ഞാന് രാജാ 
വിനോട്ട് ഏ ററവൃംഅടുത്തുപെന്നു 
കഠാര അദദു ഫത്തിന്െറ 
ശരിരത്തില് കുത്തിക്കയററും. ആ 
പ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന ബഹളത്തിനി 
ടയില് ഞാന് രക്ഷപ്പെടാന്ശ്രമിച്ചു 

കൊളളാം. ആ സന്ദര്ഭത്തില് ഏ 
തെങ്കില്ംവിധത്തില് തെക്ലായെ ക 

ണ്ടപിടിച്ച പുറത്തു കടത്താന് നോ 
കണം. നിരാശയായിരിക്കുംനമ്മുടെ 
വിധി. വിജയത്തിനുപകരം പരാജ 

യം നമമ്മെ പിത്തുടര്ന്നേക്കാനുംമതി. 

ഡിസംബര് [ 

മ ഗീയമേഖലയില് 
കുയ്യന്) 

ഒരുപക്ഷെ പടടാളക്കാര നമ്മെ ൨ക 

പ്പെടത്താനം ഇടയുണ്ട്.” 
ഇരുവരും വിഷാദഗ്രസ്തരാണു്. 

ലരക്കോസില് അതു വളരെ കൂട്ടത്തല് 
വ്രകടമായിക്കാണാം. ഏതായാലം 
മോചനശ്രമങ്ങള് അങ്ങേയററംവ 

രെ നടത്തുന്നതിനുതന്നെ അവര നി 
ശ്ചയിച്ചു 
മഫാധായ ഹേരോദാവ് പണി 

. യിച്ച കൈഡ്യ്യാപട്ടണം സമുദ്രതി 
രത്തായി അവരുടെ ദുഷ്ടയില്പ്പെ 

ട്ട. സമുദ്രതിരം ആശ്രേഷിച്ച ശയി 

ന്നെ ഒരു കുന്നിന്െറ മുകളിലായി 

ട്ടാണ് പട്ടണത്തിലെ പേരെട്ടത്ത 
ആഅആംഫിതിയേററ൪. അതിനെറ ന്നും 

ഭങ്ങള് മദ്ധ്യാഹ്നസുയ്യനെറ പ്രഭ 
യില്കുളിച്ച ജാജ്വല്യമാനങ്ങളായി 
ദുരെ പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ട. തിയേറററിനു 

സമിപമായി ഒരു കൊട്ടാരവും അ 
തിനെ ചുററി ഒരു ഈക്കന് കോട്ട 
യും കാണാം 

പപാത യാത്രക്കാരെക്കൊണ്ട നിറ 
ടിത്തിരുന്നു. തനൃലം ലൃക്കോസി 
നെറയ്യം പ്രോബസിനന്െറയ്യം പും, 
രോഗതി മന്ദഗതിയിലായി. സ്റ്റഡി 
യത്തിനുള്ളില്നിന്നുള്ള അട്ടഫാസ 
വൃം കൈയ്യടിയ്യം കളികള് ആരംഭി 
കു കഴിഞ്ഞുവെന്നു വിളിച്ചറിയി 
ക്കുന്ന ണ്ടായിരുന്നു. ല്യക്കോസിനെറ 
മനസ്സു, പതറി. സമയം തെററിയി 
രിക്കുമോ? കായ്മും കഴിഞ്ഞുകാണു 
മോ? 

സ്റ്റേഡിയത്തിന്െറ പടിവാതില് 
നോട്ട ജി പ്രോബ 
സ് പറഞ്ഞു. “അതാ നില്ക്കുന്നു, 
അഗാബസ്്.”” മുഷിഞ്ഞുകീറിയ്ഒരു 
ഉട്ടപ്പു ധരിച്ചു് ആ വൃദ്ധന് വളരെ 
പ്രാകൂ തരൂപത്തിര അവിടെ നിന്നു 
വിളി ച്ചുപറയയകയാണു*. *“കത്താവി 
ന്െറ പ്രതികാരത്തെപ്പററി. ഓത്തു 
കൊള്ള വിന്. ഇന്നേദിവസം മര 
ണം നിശ്ചയം. കത്താവിനെറ ക്രോ 
ധം നിങ്ങുടെമേല് പതിയന്നതിനു 
മുമ്പ് അനുതപിച്ച ദൈവത്തെ അ 
ന്വേഷിക്കു വിന്.*? 

ലൃദക്കാസ് ഒന്നു ഞെട്ടി. 
വി കണ്ണുകളില് ഒരു 

തിളക്കമുണ്ടായി.  ““കൊള്ളാം,അഗാ 
.ബസിനെക്കെരണ്ടു. നമുക്കു ഗുണമു 

ണ്ട്. ഫഹേരോദാവിന് ഈ മനുഷ്യ 
നെ ഭയമാണു. രാജാവ്, തെക്ലായെ 
അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോന്നുവെന്നു 
പ്രവാചകന് ജനക്കൂടടത്തില്വച്ചു 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയ്യം, രാജാവ്, തത്സ 

മയം ലൃക്കോസിനെ കാണാനിട വ 

രികയ്യം ചെയ്യുന്നപക്ഷം റോമന്ന! 

തിയെയും ദൈവശിക്ഷയെയം ഭയ 

ന്നു രാജാവ്യ” ഒരുപക്ഷെ തെഷ്ണായെ 
മോചചിപ്പിച്ചേക്കാം"” പ്രോബസ് മ 

ന്ത്രിച്ച. 

ലൃക്കോസ് അടുത്തു ചെന്നു് പ്ര 

വാചകന്െറ തോളത്തുകൈ വച്ചു. 

അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞുനോക്കി, “ലയ 
ക്കോസേ, നി അന്വേഷിച്ചുവന്ന 

പെണ്കുട്ടി ജിവദനാടിരിക്കുന്നു.അ 
വളെ ഇന്നു ഫേരോദാവ, കാട്ടതൂശ 
ങ്ങളുടെ മുമ്പില് എറിഞ്ഞിട്ടുകൊട്ടു 
പം കയാണ്.” 

““അങ്ങേയ്ത്ുു ഞങ്ങളെ സഹായി 

ക്കാന് കഴിയ്യകയില്ലേ”” 
“ദഷ്ടന്മാര് നശിക്കും, നിതിമാന്മാ 

രോ തഴച്ചവളരും. ദൈവമായ ക 
ത്താവ് അരുളിച്ചെയുന്നു. ഇന്നേ 
ദിവസം ഫേരോദാരാജാവ്യ, മരിക്കും. 
ആ മനുഷ്യന്െറ ശരീരം പുഴുക്കള് 
തിന്നുകയും ചെയ്യം ര് 

ലം*ക്കാസ് ടിക്കററുകള്വാങ്ങി,;; ,. 
അവര് അകത്തുകടന്നു. അപ്രാബസ് 
തം ഗാബസിനെയ്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 
ഏററുവ്യംമുന്തിയ ടിക്കററുക്കാക്കം 

ബാംഗങ്ങള്ക്കുമായി ററി രാജക് ു 
വച്ചി ഭാഗത്തേക്കു നിഞവ 
മ്പിച്ച 4 ്ന്േഡ്ധിയം പകുതിയും 2 ൫, ഡി 

ന് പും ം 

ക്കൊണ്ട ൩ ാങ് 

തുടന്നുകൊ 
റം 

1: യരറര്യോദ്ധാക്കളുടെ സ ! 
മരം റടക്കുകയാണ്ട്. രക്തദാഹി 
ളായ പ്രേക്ഷകരുടെ ധാ 
ദ്ധി കൊണ്ടിരുന്നു. ങ്ങളുടെ യ 
രവ്വേട്ട. കണ്ടു കൊ। ലാന റ 
അധികുംപ്പേതം  അത്യാകാംക്ഷയോ ക് 
ടെ കാത്തിരിക്കുകയാണു് ൽ 

ലൃക്കോസ് ഇുടനാഴികക 
നേരെ താഴോട്ടപ്പേൃമ്? റ്ല്രാഡിയേ: 
ററര്മാരുടെ ത്ജ്ത്തെ നിലയിലുള്ള 
വി ശൃമമുറികള് കടന്നപ്പോള് സിം. 
ഹങ്ങളുടെ ഗര്ജ്ജനം അത്യ, ച്ചത്തി 
ല് കേ അരേനായുടെ വശങ്ങളി 
ലായി അഴിയിട്ട കുട്ടകളില് അവ 
യെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്ട്. സന്ദ 
ര്ഭം വരുമ്പോള് അരേനായയുടെ ക 

വാടത്തില് ഒരു ഉത്തോലകവ്വേലിച്ചു 
താഴ്ത്തിയാല് മതി, കൂട്ടകളുടെ വാ. . 
തില് താനെതുറന്നു” മൃഗങ്ങള് അരേ 

8. 



നായില് പ്രവേശി ച്ചുകൊള്ളം. 

ലൃക്കോസ് മുമ്പോട്ട നിങ്ങി. മരി 

ച്ചവരുടെ ശവങ്ങള് വഹിച്ചു കൊ 
ണ്ടപോകാന് ശവവണ്ടി തയ്യാറാ 

കരിനിറുത്തട്ടണ്ട്. അവിടത്തെവഴി 
കരും ഇടനാഴികളും ബഹിര്ഗ്ഗമന 

ദ്വാരങ്ങളുമെല്ലാം ല്യദക്കാസ് സു 
ക്ഷിച്ചു വനസ്സിലാക്ക . 

അരേനായ്കത്കു സമിപമായി ഒരു ഇ 

ട്ടങ്ങിയ ഇടനാഴിയിലേക്കാണു്” ലയ 

ക്കോസ് നിങ്ങിയതു”്. അവിടെ ഒരു 

പട്ടാളക്കാരന൯ു കാവല് നില്പ്പുണ്ട്. 
ല്യക്കോസ് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേ 
യ്ക്ക് അമ്പരന്നു പോയി. അടുത്തനിമി 

ഷം കാഖല്ക്കാരനെ സമീപിച്ചു” 

ആ യ്യവാവ, പറഞ്ഞു. ““ഞാന് ഒരു 

ഡോക്ടറാണ്ട്. ഇവിടെ സുക്ഷിക്കാ 

ന് ഏല്ലിച്ചിട്ടള്ള പെണ്കുട്ടി ഖി 

ഷം തിന്നോ മറേറാ ആത്മഹത്യ 

ചെയ്യാതെ കളി തുടങ്ങുന്നതുവരെ 

കാത്തുകൊള്ളന്നതിനു ഫേരോദാരാ 

ജാവ്യ” എന്നെ അയച്ചതാണ്.” 

പടാളക്കാരന് ആദരപൂര്വ്വംതെ' 
ഇതു. ഒരു അറയുടെവാതില് അയാള് 
തുറന്നുകൊടുത്തു.ലക്കോസ് അകത്തു 

പ്രവേശിച്ചയുടനെ വാതില് പുറ 

: മെനിന്നു പുട്ടപ്പെട്ട. അതാ, അവി 

ടെ അഴിയിട്ട ഒരു ചെറിയ ജനാ 
[ ലയ്ത്കുലായി ഒരു യുവതി. സുയ്യപ്പകാ 

ശം അവളുടെ ശിരസ്സില് ഒരു പ്രരി 

വേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി തോന്നു 
ഉയത്തിപ്പിടിച്ച 

് ൂചകമായ ഒരു വ്യാക്ഷേഷക ശ 

നാവനങ്ങിയില, ആന 

ണ്ണി അവളുടെ ക 
ല, ഒഴുകി വീണു 

' കൊന്ടിതത്ത ്റാത൭ന്റ കണ്ണുക 
മും നഞ്ഞു. 

““എനെറ ഓമനെ!”” യുവാവി 

ന്െറ അധരങ്ങള്ക്കു സംസാരശ 
ക്തി വിണ്ടുകിട്ടി. 

“അങ്ങയെ ഇനിയൊരിക്കലംകാ 
ണാന് സാധിക്കുകയില്ലെന്നു ഞാന് 

ഖിചാരിച്ചുപോയി.”” 
“അപ്പോള് എന്താണു സംഭവി 

ക്കാന്പോകുന്നതെന്നു” അറിയാം??? 

“ഉവ്വ്. പക്ഷെ എയിക്കു പേടി 

പാ 

മാടെ ആ യുവതി ഓടിയണ 1 

യില്ല. യേശുവില് വിശ്വസിക്കുന്ന 
വക്ക് അവന് നത്കുന്ന ധൈധയ്യവും 

ശക്തിയും ജനങ്ങള് കാണാനിടവ 

രുന്നപക്ഷം എനൊ മരണം വ്യഥാ 

വിലാകയില്ല. അങ്ങു ഏതുവിധത്തി 
ല് ഇവിടെയെത്തി.” 

ല്ൃക്കോസ് അതുവരെയുള്ള സംഭ 
വഗതി ചുരുക്കമായി തെക്ലഛായെ പ 

റഞ്ഞുകേള്പ്പിച്ചു. അവള് തന്െറ 
മുദുലമായ വിരലുകള് യുവാവി 

ന്െറ ഗണ്ഡതലത്തില് ഓടിച്ചുകൊ 
ണ്ട പറഞ്ഞു. ““നമ്മുടേതിനോളം ശ 
ക്തിമത്തായ ഒരു പ്രേമബന്ധം 
ലോകത്തില് മുമ്പയണ്ടായിട്ടില്ല. എ 
ന്തെന്തപകടങ്ങളാണു” അവിട്ടന്നു” 
എനിക്കുവേണ്ടിനേരിട്ടിരിക്കുന്നതു”*” 

യുവാവു മന്ദഹസിച്ചു. പ്രോബ 
സും താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടി 
ലൃക്കോസ് വിശദികരിച്ചു. പക്ഷെ 
അതു പറയയടുന്താറും അതിന്െറ അ 
പ്രായോഗികത ബോഭദ്ധ്യഖപ്പട്ടവരി 

കയാണു*. ലൃക്കോസ്'* അവളെ 

ധൈധയ്യപ്പെട്ടത്താന് ശ്രമിച്ച. ആ 
പ്രേമബന്ധത്തിനെറ ദുഡ്ധത അവ 

ര്ക്കു മനസ്റ്റിലായിത്തുടങ്ങിട്ടേയുള്ള. 

ലൃക്കോസ് തന്െറ സ്വപ്നത്തെ 
പ്പുററി ഓര്ത്തു. രണ്ടു യയവമിഥംന 
ങ്ങള് പാതയില്യടെ നടന്നകലുന്ന 
തായി കണ്ടതു” ഒരു ശുഭലക്ഷണമാ 
യി ആ, യ്യവാവു വ്യവഹരിച്ചു. 
“നാം ഇത്തവണ ഇവിടെനിന്നു ര 
ക്ഷപ്പെടമെന്നാണു” അതു സൂചിപ്പി 
ക്കുന്നതു.” പക്ഷെ സ്വപ്നത്തി 
നെറ അവസാനഭാഗം അവളോട 

പറയാന് ലൃക്കോസ് ധൈധയ്യപ്പെട്ടി 

“രക്ഷ കിട്ടമെന്നു് എനിക്കു വ 
ലിയ ആശയില്ല., ഈ അപകട 
ത്തെ ധൈയ്യപുവ്വം അഭിമുഖികരി 
ക്കാന് ശക്തി ലഭിക്കേണ്ടതിനു ന 

മൃക്കു പ്രാത്ഥിക്കാം.”” 

അവരിരുവരും ആ അറയുടെ പ 

രുക്കന്ത റയില് മുട്ടകുത്തി. അവരു 
ടെ ഹൃദയങ്ങള് ദൈവസന്നിധിയി 
ല് പ്രാത്ഥനാനിരതങ്ങളായി. അട്ട 
ത്തു നടക്കാന്പോകുന്ന അഗ്നിപരി 
ക്ഷന്ത്കൂു ജേണ്ട ശക്തി നല്കണമെ 
ന്നു തെക്ഛാ പ്രാത്ഥിച്ച. എന്തെങ്കി 
ല്യം അത്മുതസംഭവത്തില,ടെ തെ 

ശ്ലായെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നായി ഒ 
ന്നു ല്യക്കോസിനെറ പ്രാത്ഥന.പ്രാ 
ത്ഥന അവസാനിക്കുപ്പോള് ഒരു പ്ര 
ശാന്തത തന്െറമനസ്സിനെ ആവ 

രണം ചെയ്യുന്നതായും ഭയാശങ്കകള് 

ഉരുകിയൊലിച്ചു പോകുന്നതായും യ്യ 
വാവിന് അ നു ഭവപപ്പേട്ട. 

ര 

11) “നാഥാ!” പ്രാത്ഥന ക ഥിഞ്ഞ്് 
എഴന്നേററപ്പേ 2ള് തെക്ലഛാ മൊഴി 

ഞ്ഞു *“മരിക്കാനെനിദ്മ ഭയമില്ല. 
ഇവിടെ ഈ അറയില്വച്ച് അവി 

ടന്നു യേശുവിനെ കണ്ടെത്തിയെ 
ന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്കു കിട്ടി 
യിരുന്നെങ്കില് ഞാന് സഃന്താഷ 
ത്തോടെ പോകുതായിരുന്നു.”” 

യയവാവു് അവളുടെ കരങ്ങള്സ്വ . 
ന്തം കൈയ്യിലെടുത്തു, അവളെ സാ € 

വധാനം ൭നനൊൌ ശരിരത്തോട ച്ചേ 
ര്ത്തു നിറുത്തി. “* പ്രിയേ, ഞാന് ഏ 
ന്നത്തേക്കാളുമധികമായി ഇന്നു യേ 

ശുവിനോടട സമിപ സ്ഥമാണെന്ന?് 

ഇപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നുന്നു.” 
പട്ടാളക്കാരുടെ കാല്പതനശ 

ബ്ലം അടുത്തടുത്തു വരുന്നതു കേള്ക്കാ 
റായി. തെക്ലഛായെ അരേനായിലേക്കു 
കൊണ്ടുപോകാന് നേരമായിരിക്കു 

ണം. കാമുകി കാമുകന്മാര് ധൃതിയില് 
പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെ താ 
ഴില് താമക്കാല് തിരിയുന്ന ശബ്ദം 

കേള്ക്കാം. വാതില് പെട്ടെന്നു തുറ 
ന്നു മലന്നു. ഒരുദ്യോഗസ്ഥന് അക 

ഗത്തേക്കു കടന്നു രാജശാസനംഉറക്കെ 
വായിച്ചു. ി 

“ൌരദിയോസ് ചക്രവത്തിയുടെ 
കൃപയാല് യഹൂദിയയുടെയും ശമയ്യ ം 
യയടെയയം ഗലിലയ്യടെയും രാജാവായ 

ഹേരോദാ അശഗ്രിപ്പാ ഒന്നാമന്, ഇ 
ക്കോന്യാക്കാരി തെക്ലായെ വിസ്തൂരി 
ചും, മ്ളേച്ഛത്രമായ കുററങ്ങള് ചെ 
യ്കിട്ടള്ള വളെന്നും കള്ള പ്രവാചക 

നായ യേശുവിന്െറ അനുയായിയെ 
ന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൃലം ഒരു. 

കാളക്കൂററനോട്ട ചേര്ത്തുകെട്ടി ഇ 
വളെ ഇന്നേദിവസം സിംഹങ്ങള് 
ക്ക് ഇട്ടകൊട്ട്ക്കണമെന്നു നാം 

വിധി കല്ലിക്കുന്നു.”” 

അയാള് വായന നിറുത്തി, പെ 

്ടെന്നു മുമ്പോട്ട നീങ്ങി, തെക്സായുള്ട 
ഉടുപ്പു വലിച്ചയരി. ജഘ ഭാഗത്തു് 

ഒരു ചെറിയ അടിയുടുപ്പ ധരിച്ചിട്ട 
ള്ള തൊഴികെ അവൾ പൂര്ണ്ണുനഗ്ന 
യാക്കപ്പെട്ട. ത യയവതിയട്ടെ കൈക 

ള് പെട്ടെന്നു മാറു മറയ്ക്കാന് ബദ്ധ 

പ്പെട്ട. ലജ്ജയാല് അവള് ചളി 8 
പ്പോയി. തല താണു, ഗണ്ഡങ്ങള് 

അപമാനശങ്കയാല് അരുണവര്ണ്ണ 

മായി. 
തന്െറ പ്രിയതമയുടെ കന്യകാ 

ത്വം ഈ രിതിയില് കയ്യേറുക കണ്ടു 
നില്ക്കാന് ലൂക്കോസിനു കഴിഞ്ഞി 

ല്ല. വേദനനിറഞ്ഞഅട്ടഹാസത്തോ 
ടെ൫ആ യുവാവു” ഉദ്യോഗസ്ഥമെക 

ടന്നാക്രമിച്ചു. ഇത്ങമെയൊരു സഭേ 

ചര് ച്ചു വീക്കിലി [" 

ചവി 
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പരീക്ഷയില്നിന്നള്ള വിടടതല് 

(എം തൊമ്മന് ബി.എ) 

““ഞാ൯ ഈ മഫഹാദോഷം പ്രവ 

ത്തിച്ചു ദൈവത്തോടു പാപം ചെ 

ന്നതെങ്ങനെ?”” (ഉല്പത്തി 39. 9) 
പഴയനിയമത്തില് എല്ലാവര്ക്കും 

ഏററവ്യം സുപരിചിതമായിട്ടകൂളൂ 

ഒരു ഭാഗമാണ് യൌസേഫിനൌൊ 
ജീവചരിത്രം. അതിലെ നാടകിയ 
രംഗങ്ങള് ഓരോന്നും അത്യന്തം ര 
സാവഹവും പ്രചോദനാമ്മകവുമാ 
ണ്. യാസേഫിനണ്ടായ ഉഗ്രമായ 
ഒരു പരിക്ഷയെ അദ്ദേഹം എങ്ങ 
നെ നേരിട്ട എന്നും തനെറവിസ്കയ 
നിയമായ വിജയത്തിനെറ രഹ 
സ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുഉള്ളതാ 
ണു നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം.അതി 
ലേക്കു കടക്കുന്നതിരമുമ്പായി അതി 

നിടയാക്കിയ സാഹചയ്യങ്ങളെനമു 
ക്ക് അല്പമായി അനുസ്തരിക്കാം. 

സ്വന്ത സഫേ ദരന്മാരുടെ അസു 
യന്ത്തും വിദ്വേഷത്തിനും ഇരയായി 
ത്തിന്ന യസേഫ് കേവലാകരു അ 
ടിമയെപ്പപോലെ അടിമക്കച്ചവടക്കാ 
രക്കു വിരുക്കപ്പെ കച്ചവടക്കാര് 
അവനെ . മിസ്രയിമില് കൊണ്ട 
പോയി ഹറവോരാജാവിനെറ ഒരു 

ദ്യോഗസ്ഥനായ പൊത്തിഫറിനു 
വിററു. സമത്ഥനും സത്വഭാവിയു 

മായിരുന്ന യസേഫ് അചിരേണ 
തന്െറ യജമാനന്െറ സ്നേഫവ്യംവി 
ശ്വാസവ്വം ആര്ജ്ജിച്ചു പൊത്തി 

ഫറിനെറ ഗൃഫവിചാരകനായി ഉ 
യത്തപ്പെട്ടു. പൊത്തിഫറിനെറ 
ഭായ്ത്ക; കോമളനായ യൌ൭ 
സേഫിനോട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആ 
കര്ഷണം തോന്നി. അസാന്മാര്ഗ്ഗി 
കമാധ ഒരു ജിവിതത്തിലേക്കുയുവാ 
വായ യാസേഫിനെ വശികരിക്കു 
വാന് അവള് രഹസ്യമായി ശ്രമി 
ചു. എന്നാല് യസേഫ്അതിനൊ 

വം മട്ടം പ്രതിക്ഷിക്കാതിരുന്ന ഉ 
ദ്യോഗസ്ഥന് വിസ്കയനു,ബ്ധനാ 
യി യയവാവിന്െറ തള്ളലിത ഭി 
ത്തിയില്ച്ചെന്നു് അയാളടെ തലയി 
ടിച്ചു. പെട്ടെന്നു് ഒരു പട്ടാളക്കാര 
ന് വാളിനന്െറപിടികൊണ്ടു ലയ ക്കോ 
സിനെറ തലയ്ക്കു ഒതകത്തുകൊടത്തു. 
തെക്സായടെ വേദന നിറഞ്ഞളഒരു ക 
രച്ചില് മാതൃം കേട്ട. യയവാവയ ബോ 
ധംകെട്ടവഗായി നിലം പതി ച്ചു. 

ഡിസംബ 1 
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ന്നും വഴിപ്പെട്ടില്ല. അതില് കുപിത 
യായിത്തിന്ന ആ നിചസ്തി യൌസേ 

ഫിനെതിരായി അടിസ്ഥാനരഫ്മൂിത 
മായ അപവാദങ്ങള് പറഞ്ഞ് സ്വ 
ഭത്താവിനെക്കൊണ്ടു” അയാളെ തട 

വിലടപ്പിച്ചു. താല്ക്കാലികമായ ഈ 
അത്യാഹിതം യസേഫിനന്െറ ഉയ 
ര്ച്ചയ്ത്കു വഴിതെളളിക്ക മാത്രമാണ് 
ചെയ്തതു”. ഫറവോരാജാവ്വ് അയാ 

ളെപ്പാറി അ റിയവാനിടയാകുകയം 

അയാളടെസത്ൃസന്ധ തയിലുംജ്ഞാ 
നത്തിലും ബോദ്ധ്യം വന്ന രാജാവ് 

അയാമള മിസ്റ്രയിംരാജൃത്തിന്നൊ 
ക്കെയ്യം മേലധികാരിയായി നിയമി 

ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ 

ചിന്താവിഷയത്തിന് ഈ കഥ ഇ 
ത്രയംപോലും തുടരേണ്ട ആവശ്യധി 

ല്ലായിരുന്നു. കു റ പുറകോട്ടു പോയി 

ചിന്തിക്കയാണു”് ആവശ്യം. _ 

പൊത്തിഫറിന്െറ ഭായ്യയയടെ വ 

ശികരണ മൂലമുണ്ടായ പരിക്ഷ യൂ 
സേഫിനെ എത്ത ശക്തിയായി ഫേ 
മിച്ചു? അദ്ദേഹം അതിനെ എങ്ങനെ 
നേരിട്ട: എങ്ങനെ ജയിച്ചുഃ ഈ 
ചോദ്യങ്ങള്ക്കു” ഉത്തരം കണ്ടുപി 
ടിക്കുവാന് നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. 

യൌസേഫിനുണ്ടായ പരിക്ഷയു 
ടെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കുവാന് അ 
ദ്ദേഹത്തിന്െറ നിലയെ സംബന്ധി 
ച്ച മററുചില വസ്തൃതകള്കൂടി നാം 
ഗ്രഫഹിക്കേണ്ടതായിട്ടണ്ടു്. ഈ സം 

ഭവം നടന്നപ്പോള് യസേഫിസന് 
27 വയസ്സറ്മാതൃമെ പ്രായമുണ്ടായി 
രുന്നുള്ള നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള 

ഒരു യ്യവാവു്. സാമയ്മാര്ഗ്ഗികമായി 

അധഃപതിച്ച ഒരു സമുദായത്തിലും 
അത്തരിക്ഷത്തിലുമായിരുന്നു യാ 
സേഫിനെറ താമസം. തനിക്കുണ്ടാ 
യ പരിക്ഷയ്ക്കു താന് വശംവദനായാ 
ല്ത്തന്നെയും അതൊരു വലിയ പ 
രാജയമായി അവിടെയുള്ള ആരും 
പരിഗണിക്കയില്ലായി ഒന്നു. ആരും 
അറിയാതെതന്നെ ഏറാവും രഹ 
സസ്യമായി കഴിച്ചുകൂട്ടവാനുള്ള സാ 
ദ്ധൃതയയം ഒട്ടം കുര വല്ലായിരുന്നു. പ 

രീക്ഷയുടെ പുറപ്പാട 
ന്െറ ഹൃദയത്തില്നിന്നല്ലായിരുന്നു 
എന്നുള്ള തുത൭ന്ന അതിനു വഴിപ്പെ 
ടുവാന് കൂട്ടതല് പ്രേരകമായിരുന്നി 

ഫിനുണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. 
.ണശത।യില് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഗ 

യൌസേഫിി 

രിക്കണം. സത്യദൈവത്തില് വി 

ശ്വസിച്ച സന്മാര്ഗ്ഗനിഷ്ടയോട്ടകൂടി 
ജിവിച്ചിരുന്ന സ്വസമുദായത്തില് 
നിന്നും സ്വജനങ്ങളില്നിന്നും വള 
രെ അകലെയായി തന്നു യസേഫ് 

ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതും വി 
സ്തൃരിക്കാവുന്നതല്ല. ഇതിലെല്ലാംഉപ 

രിയായി സ്വസഹോദരമന്മാരില് നി 

ന്നും തനിക്കുണ്ടായ മമ്മദഭേദകമായ 
അനുഭവംനിമിത്തം തനിക്ക് അവ 
രോടും ഇതെല്ലാം അനുവദിച്ച ദൈ 
വത്തോട്ടം ന്യായമായി തോന്നാമാ 
യിരുന്ന കയ്പ്പ് അസായ്മാര്ഗ്ഗിക 

മായ വിട്ടവീഴ്സുകളെ നിതികരിക്ക 
ത്തക്കുതായി യസേഫിനു തോന്നി 

ച്പങ്കില് അതു മനസ്സിലാക്കാം. മ 
ററുള്ള വരില് നിന്നോ ദൈവത്തില് 

നിന്നോ നമുക്കു നിതി ലഭിച്ചില്ലെ 

ന്നുള്ള ബോധം എപ്പോള് ഉണ്ടാകു 

ന്നോ അപ്പോള് പരാക്ഷകള്ക്കു ശ 

ക്തി കൂട്ടം. ഏതുവിധത്തില് ആലോ 
ചിച്ചുനോക്കിയാലും യൌസേഫി 
നെറ നില ഏററവും വൈഷമ്ൃമേ 
റിയഒന്നായിരുന്നു. യസേഫിനന്നെൌ 

വിശ്വാസം അഗ്നിപരിശോധനയയ്ക്കു 
വിധേയമായ ഒരു സന്ദര്ഭമായിരു 

ന്നു ഇതര്. 

യൌസേഫ് തന്നോടടതന്നെ ചോ. 
ദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹം പരിക്ഷ 

യെ കൂഭനരിട്ട വിധം വ്ൃക്തമമ്കകുന്നു. 
ഞ്ഞ ഈ മഹാദോഷം പ്രവ 
ത്തിച്ചു ദൈ വൃദൃത്താട് ന്യ. 
ന്നതെങ്ങന്റെ?”” പൊത്തീഫരില്െ 
ഭായ്ക്യുടെ ൨ 0 ത്തിനുവഴിപ്പെട്ടാല് 
അതു പൊത്തിഫ ിന്മോട്ട യുന്ന 
ഒരു വലിയ വിശ്വാസവഞ്ചന ആ 
യിരിക്കും എന്നുകൂള ചിന്ത യാസ്േ 

സ ധാര 

ണനകള് പരിക്ഷകളെ എതിക്ക 
വാന് ശ്രേഷ്യമാനസ ന്മാരായ ആളുക 

ന 

ളെ ഏറക്കുറെ സഹായിക്കേക്കാം. 
യാസേഫ് ഏതായാലും 
ലൊന്നില്ലം ആ 

ന്നുന്നില്ല. പാപ. ്ുന്നെങ്കില് 
അതു ദൈവ കുള പാപമായി 
ട്ടാണ് യൌസ്േഫ്് കാണുന്നതു”. യ 
സേഫിന്െ വിജയരഹസ്യവും അ 
തൃതന്നെ ആയിരുന്നു. പൊത്തിഫമ 

റിനോട്ടള്ള വിശ്വാസവഞ്ചനയോ 
പൊത്തീഫ്മറിനെറ അനിഷ്ടത്തില് 
നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ഭവിഷ്യല് ഫല 
ങ്ങളെക്കുറിച്ചുളുള ചിന്തയോ യയ 

സേഫിനെറമേല് സ്വാധിനംചെലു 
ത്തിയില്ല. ഒരേ ഒരു ചിത്തമാത്രംയയ 

സേഫിനെ ഹേമിച്ചു. ദൈവത്തോട്ടു. 

ി 

അവയി 
0 പ 

നു & 

ചി 
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തിങ്കള്. ലൃക്കോസ് 10: 1724 
മിഷ്യനറി യാത്രയില് എഴുപതു 

പേര്ക്കുണ്ടായ അനുഭവം അവര്ക്കു 
തന്നെ വിസ്മയാവഹമായിരുന്നു. 

യേശുവിനന്െറ നാമത്തില് ഭൂതങ്ങ 
ഒതു പുറത്താക്കുവാനും രോഗികളെ 

സഖപ്പെടുത്തുവാനും അവര്ക്കു ക 

ഗിഞ്ഞു. അവര് പ്രസംഗിച്ച ദൈവ 
രാജ്യത്തിന്െറ യാഥാര്ത്ഥ്യവും ശ 

ക്തിയ്യം ഒരു പൃതിയ രീതിയില് അ 
ഖര്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട. ഇസ്രായേ 
ലിന്െറ ചരിത്രത്തില് അനേകം 
രാജാക്കന്മാർ അവരെ ഭരിച്ചെങ്കി 

ലും യഥാത്ഥത്തില് അവരുടെ രാ 

ജാവൃയ് ദൈവമാണെന്നും ദൈവ 
ത്തിന്െറ രാജത്വവയം ഭരണവും പ്രാ 
ബലത്തില് വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാ 
കുമെന്നും അവര് പ്രതിക്ഷിച്ചിരു 
ന്നു. ആ കാലം സമാഗതമായതില് 

സന്തോഷിക്കുവാനും അതു കാണു 

എങ്ങനെ പാപച്ചൈയ്യും? 
യൌസേഫ് ദൈവത്തോടു വളരെ 

അടുത്തു ജിവിച്ചി തന്ന ഒരു മനുഷ്യ 
ണായിരുന്ന എന്നുളളുതിനു സംശയ 

മില്ല. മ നി ജൂവിത 

നെറ തിം. തൃക്ഷ ണയ്ുംഅനു 
ദിനം അന്നഭവപ്പെടുത്താത്തവര്ക്ക് 
പരിക്ഷ കളില് ദൈവത്തിന്െറ തു 
ണ ലഭിക്കാത്തതില് അത്ഭുതപ്പെടാ 
യില്ല, 

യൌാസേഫിനുണ്ടായ പരിക്ഷ ഏ 
.തെങ്കിലുംരൂപത്തില് എപ്പോഴെങ്കി 

ല്യം എല്ലാവരെയും അഭിമുഖികരി 
ക്കുന്ന ഒന്നാണു്. അശുങ്ത പാപങ്ങ 

ച ള് .ലെറുപ്പത്തില് തലപൊക്കുന്നു. 

ി ടം ന്യാ മുഴുവനാ 

7 
് 
01 

വാനുള്ള ഭദ്ത്യമുണ്ടായതു“ ഒരു പദ 
വിയായി കണക്കാക്കുവാനും കത്താ 
വയ് ശിഷ്യന്മരോട്ട പറയുന്നു. ദൈ 
വരാജ്യം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ 
യോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജു 
യതയെയോ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല. 
അതു” ഒരനുഭവമാണ്. ദൈവത്തി 
നൊ സാന്നിദ്ധ്യവും ഹിതവും ശ 
ക്തിയും അനുഭവപ്പെടത്തക്കവണ്ണം 

മനുഷ്യര് എവിടെ ഏകോപിച്ചു” 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവോ അവിടെ ദൈ 

വരാജ്യം വരുന്നു. നമ്മുടെ ഭവനവും 
സഭയും സമുദായവും ദൈവരാജ്യ 
ത്തിന്െറ കേന്ദ്രങ്ങളായിത്തിരുലാ 
ന് നാം എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ടു്.? 

ചൊവ്വാ. ലൃക്കോസ് 1114-23 
ദൈവരാജ്യത്തേക്കുറിച്ചും അതി 

ല് നമ്മടെ കര്ത്താവിന്െറ വേല 
യുടെ പ്രാധാന്യത്തേക്കുറിച്ചും കര് 
ത്താവ് ഹുവിടെ വ്യക്തമായി പ 

യിഅപ്രത്യക്ഷമായെന്നുവരികയില്ല. 
അവയരട-വ്യാപ്ിയും ശക്തിയും ന 
മ്മെ സൃഷ്ഠിച്ച ദൈവത്തിനറിവില്ലാ 
ത്തതല്ല. നമ്മുടെ ശക് തിക്കപ്പുറമാ 
യ പരിക്ഷകളെ ദൈവം അനുവദി 

ക്കുകയില്ല. നാം വിഴന്നെങ്കില് ദൈ 
വത്തിന്െറ അതിരില്ലാത്ത ശക്തി 
യില് നാം വേണ്ടത്ര അഭയംപ്രാപി 

ക്കുന്നില്ല എന്നാണതിനെറ അത്ഥം. 

യൌസേഫിനെന്നപോലെ ദൈവ 
സാന്നിദ്ധ്യപരിശിലനം ഒന്നു മാത്ര 
മാണു നമുക്കും വിജയത്തിനുള്ള മാ 
രഗ്ഗം. പരിക്ഷയയടെ നിമിഷത്തില് 

കത്താവിന്െറ രൂപം നമ്മുടെ ഹൃദ 
യകണ്ണുകള്കൊണ്ടു കാണുവാനും ത 

. ന്െറ സാന്നിദ്ധൃയബോധത്തോട്ടകൂടി 
. *്കത്താവേ,എന്നെരക്ഷിക്കേണമേ”” 
എന്നോ മറേറാ ഒരു ചെറിയ പ്പാ 
ത്ഥനവഴിയായി നമ്മുടെഹൃദയത്തെ 
കത്താവിങ്കലേക്കുയര്ത്തു വാനും നമു 
ക്കുകഴിയുന്ന പക്ഷം,നാമറിയാത്തവി 

ധത്തില് പരിക്ഷയില്നിന്നുളളവി 
ടുതല് നമുക്കു ലഭിക്കും. എന്നാല് പ 
ലപ്പോഴചം പരിക്ഷാവേളയില് പ്രാ 
ത്ഥിക്കുവാനുളള കഴിവുലഭിക്കുന്നില്ല 
എന്നുളളതായിരിക്കാം പലരുടെയും 
പ്രയാസം. അതിനുളള പ്രതിവിധി 
മററു സമയങ്ങളിലുളള ദൈവസാ 
ന്നിദ്ധ്യപരി ശീലനവയം ആത്മസമര് 
പ്പണവുമാണ്ട്. 

യി 

ഠിപ്പിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ എല്ലാശ 

്തികളെയും പരാജയപ്പെടത്തുന്ന 

ഒരു സമരത്തിലാണ് കര്ത്താവ് 
ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കു ന്നതു്. അവിടെ യി 
ഷ് പക്ഷമായ ഒരു സിലയ്ക്ക് സ്ഥാന 

മില്ല. “ദൈവത്തിന്െറ ശക്തി 
കൊണ്ടു്"” ആയിരുന്നു കര്ത്താവ് 
ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതും മററും. 

ബലവാധായ വീട്ടടയവനെ ബന്ധി 
ച്ചതിനു ശേഷം വിട്ട കൊള്ളചെ 
യ്യുന്നതു പോലെയാണു് താന് സാ, 
ത്താനെ ബന്ധിച്ചിട്ട് അവന്െറ അ 
ടിമത്വത്തില് നിന്നു മനുഷ്യരെ സ്വ 
തന്ത്രരാക്കുന്നതു്. സാത്താന് കീഴ് 
പ്പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഭരിക്കു 
ന്നതു ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിന്െറ 
അജയ്യമായ ശക്തിയിലുള്ള, വിശ്വാ 
സമാണു” ഇന്നു ലോകത്തില് ഏററ 
വും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. അസത്യ 
വും അനിതിയ്യം ഇടരാട്ടന്ന ഈ ലോ 
കത്തില് ദൈവത്തില് ആശുയിക്കു 
ന്നവര്ക്ക് ഭധപ്പെടാതെ വിജയ പ്ര 
തിക്ഷയോടെ ജിവിക്കുവാന്കഴിയ്യകം. 

നമ്മടെ ആശയവും ആശാകേന്ദ് 
വും എവിടെയാണു്? 

ബൃദ്ധന്.ല്യക്കോസ് 12: 22-32 

നാളെക്കായി വിചാരപ്പെടരുതു് 
എന്നുകുളതിന്െെ അര്ത്ഥം ഭാവി 
യേപ്പററി കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
എന്നല്ല. കരുതലോടെ പ്രവര്ത്തി 
ച്ച അഞ്ച്യ കന്യകമാരെ കര്ത്താഡ്് 

അഭിനന്ദിച്ചു. ബു,ദ്ധിപുരവം ആ 

ലോചിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കാത്തവരെ 
കത്താവു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല- എന്നാല് 
ഭാവിയേക്കുറിച്ചുള്ള പലരുടെയും 

ആകുലചിന്ത ദൈവത്തിലുള്ള വി 
ശ്വാസക്കുറവു നിമിത്തം ഉളവാകുന്ന 
താണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്ഷ 
ണം നല്കുന്ന ദൈവത്തേക്കുരി 
ചിന്തിക്കുന്നതിലധികമായി രക്ഷ 
ണത്തേക്കുറി ച്ചും ശരിരത്തിന്െറ 

ജീവനായ ആത്മാവിയെക്കുറിച്ചു 

ചിന്തിക്കുന്നതിലധികമായി ശരിര 
ത്തെക്കുറിച്ചം ചിന്തിക്കുന്നു. നാം കൂ 
ടുതല് സമയവ്യം ശ്രദ്ധയും കൊട്ടക്കു 

ന്നതു് ശരിരത്തിന്െൌ ആവശ്യങ്ങ 
ള്ക്കോ നിതൃജിവനിലേക്കു നമ്മെ 

ഒരുക്കുന്ന ആത്മാവിന്െറ താല്ലര്യ 

ങ്ങള്ക്കോ എന്നു ചിന്തിക്കുക. ശരി 

രത്തിന്െറ ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവം 

അറിയുന്നു. ദൈവരാജ്യമാകുന്ന പ 

ശ്ചാത്തലത്തില് നമ്മടെ ജിവിത 

ത്തെ മുഴവനും കാണുവാന് നമുക്കു 

കഴിയണം. ദൈവം നമ്മടെ രാജാ 

വു മാത്രമല്ല,പിതാവും കൂടെയാണ്ട് 

എന്നു നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. 

ചര്൪ ച്ഛ വിക്കിലീ 



വ്യാഴം. മര്ക്കോസ്. 4: 26-29, 

ദൈവരാജ്യത്തേക്കുറിച്ചുള്ള കര് 

ത്താവിനെറ പഠിപ്പിക്കല'ല്ത അധി 
ക ഭാഗവും ഉപമകള് വഴിയായിട്ടാ 

ണര്. ഒററനോട്ടത്തിനു ദൈവരാജ്യ 

ത്തിനെറ വിവിധ വശങ്ങള് കാണു 

വാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ നമുക്കു 
കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട ഓരോ 
വശത്തെയും ഓരോ ചെറിയ ഉപമ 

' യോ കഥയോ വഴിയായി കര്ത്താ 

വ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അറിയാതെ മുള 

] വരുന്ന വിത്തിന്െറ ഉപമവഴി 

“യായി ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്െറ 
ദാനമാണെന്നുള്ള സത്യം കര്ത്താവു 

പറ്റിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് പ്രവര്ത്തി 
ഷഒകയ്ും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേ 

ണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കൃഷിയില് നി 
ലം തയാറാക്കുന്നതും വിത്തു വിതക്കു 
തും മനുഷ്യനാണു - എന്നാല് മുളപ്പി 

ക്കുന്നതും വിളവ്യ തരുന്നതും ദൈവ 

മാണ്: ദൈവം മുന്കൈ എടുത്തു 
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും 

ചെയ്യാതെ മനുഷ്യന്െറ സ്വന്തശ്ര 

'മത്താല് ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പട്ടക്കു 

ലം ക"സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം, ദൈവരാ 
ജയം ദൈവത്തിനന്ോതാണു”്, മനു 

എനേറതല്ല. ദൈവത്തില് "നിന്നു 
“ലഭിക്കുന്ന ദര്ശനവും നടത്തിപ്പം 
അനുസരിച്ച ദൈവത്തിനു വേണ്ടി 

. പ്രവര്ത്തിക്കുവാന് യാം തയാറാ 
ണോ? 

വെള്ളി. മര്ക്കോസ് 4,034. 
ദൈവരാജ്യത്തിന്െറ പ്രവര്ത്ത 

ണങ്ങള് വളരെ എളിയവയായിആ 
“രംഭിക്കുന്നു. എന്നില് അവയുടെ വ 
കൂര്ച വളരെ വിപുലമായ തോതി 
ലാണു. കര്ത്താവായയ്േശു തന്െറ 
സുവിശേഷം വര് കൊണ്ടു 
'ഗലിലക്കടല്പ്പറത്തു് ആദ്യം പ്ര 
തൃക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നസതേത്തിലെ 
ഒരു തച്ചനായി മാത്രമേ ആളുകള് 
അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കിയുള്ള .ക 
ത്താവ് ഇഹലോകവാസം വെടി 
ഞ്ഞെപ്പോള്ൾ വിദ്യാവിഹിനരായ 
ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരായി 
രുന്നു തന്െറ വേല തുടരുവാന് ശേ 
കഷിച്ചതു്. എന്നാല് അല്പ്പ കാല 
ത്തിനുള്ളില് ക്രിസ്തുമതം അന്ന 
ത്തെ ലോകത്തെ മുഴുവന് ഇളക്കി 
മറിച്ച ഒരു ശക്തിയായി കാണപ്പെ 
ട്ടം ക്രിസ്തു നമ്മടെ ജീവിതത്തില് 
'വന്നാലുണ്ടാകുന്ന ഖത്യാസവും ഇതു 
“പോലെയാണു. നമ്മടെ ജീവിത 
ത്തെ മുഴവന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി “ന 
മ്മെ ഒരു പുതിയ സ്ൃഷ്ടിയാക്കിത്തി 
എക്കുവ്വാന് കര്ത്താവിനു കഴിയ്യം.നി 

ദ്ധിസംബേര് 1 

ഇംഗ് ളീഷ് ഗാനപംക്തി 

സമയം ദൈവദുഷ ടിയില് 

2 41൨൧5൦൩൧ ഒഠ്ടട 1൩ നവ 
ദ്വിറ്വിവ്: 

൧൭൦ 11:ട ൭൩ ബബ ൦൩൭ 
ട്. 993 11൦ ഡ്൪൨൨ 1൨, 

൧ഠിട ൭ വറി 
2ല്ഠറട 1൨5 ന്ട്൩ഠ 3൩. 

അത്ഥാം----ആയിരം യുഗങ്ങള് അ 

വിടത്തെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഒരു സായാ 
ഹ്നംപ്പോലെ പെട്ടെന്നു മറയുന്നു 
ഉദയസ്ൃയയ്യനു മുമ്പുള്ള നിശയുടെ അ 
ന്തം കുറിക്കുന്ന യാമംപോലെ ദൈ 

സ്റ്ാരമെന്നു തോന്നുന്ന ദൈവരാജ്യ 
ത്തിന്െറ വിത്തിനെ നമ്മടെ ഹു 
ദയത്തില് വിതച്ചു” അതില് നിന്നും 
വലിയ വിളവെട്ടക്കുവാന് ദൈവം 
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം അതു സ്വിക 
രിക്കുവാന് സന്നഭ്ഥരാണോ? 

ശനി.മര്ക്കോസ് 4; 112. 
വിതമ്ത്ന്നവന്െറ ഉപമ സാധാ 

രണയായി ദൈവരാജ്യത്തെ സംബ 
ന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപമയായി കണക്കാ 

ക്കാറില്ല. എന്നാല് ഈ ഉപമ പറ 
ഞ്ഞപ്പോള് ദൈവരാജ്യത്തേക്കുറിച്ചു 

ള്ള ചിന്ത കര്ത്താവിനെറ മനസ്സി 
ല് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിചാരി 
ക്കാം: (11--ാം വാക്യം നോക്കുക) 

നമ്മടെ കര്ത്താവിന്െറ പരസ്യ 
ശുശ്രംഷ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളില് 
ദൈവരാജ്യത്തിന്െറ വിത്തു വിത 
ക്കുന്ന ജോലിയാണു നിര്വഹിച്ച 
തു”. വിളവെടുടപ്പം” പിന്നീടായിരു 

നു. ദൈവം ഇസ്ധായേലിനെ സ്വ 
ന്ത ജനമായിതെരഞ്ഞെടുത്തതു് വി ൪ 
തന്ത്രുവാനുള്ള നിലം തെരഞ്ഞെട്ടക്കു 
ക ആയിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാരും ഗു 
രുക്കന്മാരും ആ യിലം ഒരുക്കി. ക൪ 

'ത്താവു വിതച്ചു. നിലവും വിത്തും 
ദൈവത്തിനെ റതാണെങ്കില്ലം വിള 
വു ലഭിക്കുന്നതു് ഓരോ മനുഷ്യ 
നെയും സഫഹഫകരണമനുസരിച്ചാ 
യിരിക്കും. നമ്മടെ ഹൃദയ കാഠിയ്യ 

വൃം അശ്രദ്ധയും ലാകിക താല്ലര്യങ്ങ 

ഉം നിമിത്തം ദ്ൈവരാജ്യത്തിന്ൊ 
പ്രവരത്തനത്തെ തടയ്യവാന് നമുക്കു 
കഴിയും. “ഗുണമുള്ള നല്പഹൃദയത്തി 
ത" വിത്തു വിതക്കാന് നാം അനു 
ലദിച്ചാല് ദൈവം ആഗ്ര ഹിക്കുന്ന 
ഫലം ലഭിക്കും. 

ഘ്യം കുറഞ്ഞ സമയാമാത്രമാണതു്. 
ചിന്തകള് _ അനന്തത 

യെപ്പാഠി ഭാവ ച്ചെയുവാ൯ 

മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു വ 
തകളാണു സമയവും ശുൂമ്്യാകാശ 

വും. (11൩൭൦ ൮൪ ട്രാദഠല)ഇവയ്ക്ക് അ 
തിത്തി കുറിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ഭൂതം 
ഖത്തമാനം, ഭാവി എന്നി കാലയി 

രണ്ണുയംതന്നെ സമയത്തിന്െറ അയ 
ന്തതയെ മനസ്സിലാക്കാന് കുറിക്കുന്ന 
ഒരു വിഭജനമെന്നേയുക്ളൂ, അതുപോ 
ലെതന്നെ ശുദധ്യാകാശത്തിലേക്കു 
നോക്കുമ്പോള് കോടാനുകോടി നക്ഷ 
തരങ്ങള് അനേകം പ്രകാശവര്ഷങ്ങ 
ള്ക്കപ്പുറം ്ഥിതിചെയ്യുന്നതി 
നെപ്പററി ഭാവയച്െയ്യുവാന്പോ 
ലും സാദ്ധ്യമല്ല. പ്രകാശും സെക്ക 
ണ്ടില് 18600 മൈല്ദുരംസഞ്ചരി 
ക്കുന്നു. (ഒരു പ്ര മാശ വര്ഷം 
18600 മൈല് ൭, 604 60:24 

4 36) പരിമിതനായ മനു പ 

ഷ്യനു് അനത്തതയെപ്പാറി ഒരു 
ജ്ഞാണം നല്കുന്ന രണ്ടു ഘടകങ്ങ 

ളാണിവ. ആ തോതിശ നാംസവ്യ 
ശക്തി, സവ്ൃസ്നസേഹാം, സവ്ൃജ്ഞാ 
നദ; ൯്ലപ്ധ്യാപകത്വം എന്നിഥുണ 
വിശേഷങ്ങള്കൊണ്ടു്, ഈശ്വ; മഃ 
വിവരും “നല്കാറുണ്ട്. അങ്ങ 
നെയ്യുള്ള, ജഥദിശ്വരന് , ആയിരം $ 
കൊല്ലങ്ങള് ഒരു സെക്കുന്ടു പോലെ 
സുത വര്ത്തമനേകാലമാണെന്നു മം 
ഗാനനിമ്മി താവം, ചിന്തിക്കുകയഃ ര് 
ണര്. ഒരു സായാഫഹ്നമൊ പ്രഭാ 
തത്തിലെ യാമമൊ ഒക്കെ എത്രനി 
രമായ സമയദൈര്ഘ്യത്തിഒന്റ 

പ്രതീതിയാണ് മ 
നല്കുന്നതു്. അനാദ്യന്ത നായ ദൈ 
വത്തിന്നൊ മുമ്പില് യമുശിരസ്കത്കൂരാ ല 
യി നാം പാട്ടന്നു ഗാനം ത് 
യ്ക്കു പിന്നില്, യില് കണ്ട ആത്മവി 

നയം ആണ്ശ്മക്കു പ്രദാനം ചെ 

യുന്നത്. 
ചര്ച്ച വീക്കിലി 

രൂ. യ.പൈ 
ഒരു വര്ഷഭത്തക്കു്” ൫ ൫.൧ 

ആറുമാസത്തേക്ക് ടി 6. 

ഒറാപ്പതി 43. 
ഇന്ഡ്യയ്ക്കുവെളിയില് 8 90, 

്- 
% 

7, 
ഴ് 
ി ര 



ണ്ട്. 

% രണ്ടു കവികള് ര 

൯ ; 

൯22,ട സദനം ആരാധനാക്രമങ്ങളം 
(ഫാഠ൪, എന്. ഏ. യോഫന്നാ൯) 

[| 
ജ) കുടുംബപ്രാർത്ഥ 

ഇന്ന് അവഗണിക്കപ്പെട്ടകിട 

ഒ്ണ്നെതും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടതു 
മായ ഒത വിഷയമാണു” സഭയയടെ 

ട്രരിപക്ഷമായ വിശ്വാസികളുടെ കു 
ട്ടംബാരാധനാ സമ്പ്പദായം. വൈദി 
കക്കളുള പ്രാത്ഥനകള് മുഴവന് ജന 

ങ്ങളുടെ മേല് ചുമത്താതെയയം ആ 
ധനിക ജീവിതരീതിയില് വൈ 
ഷമ്യം കൂടാതെയം ലംഘനം കൂടാ 
തെയ്യം പ്രാത്ഥണാജീവിതം പാലിക്ക 
ത്തക്ക വിധത്തില്പം കുട്ടംബാരാധന 
യെ ക്രമികരിച്ചു് വ്യക്തികളില് 
ആരാധനാസ്വഭാവം വര്ദ്ധിപ്പിക്കേ 

ണ്ടതു സഭയുടെ വലിയ ചുമതലയാ 

ന്. ഓരോ കാലങ്ങളിലായി പല 
തരത്തിലുള്ള ക്രമങ്ങളും വിവിധ ത 
ജ്ജമകളും ഈ നാട്ടില് ഉണ്ടായിട്ട 

ണ്ട്ട്. ഇവജെല്ലാം ഒരു ഏകികൃതമാ 
യ നിലയില്പം ലളിതവും ശുദ്ധവു 
മാത ഭാഷയില്ം കമികരിക്കപ്പെടേ 
ണ്ടതു”് നമ്മടെ ആരാധനയെ സംബ 
ന്ധിച്ചിടത്തോളം അപരിത്യാജ്യമാ 
ണു്. ഭാഷാശുദ്ധിയില്ലാത്ത നിരവ 
ധി പ്രയോഗരീതികള് നിലവിലു 

ഒത കൌമാ ദുപാല്ം 
പത്തുപേര് ഇരുപതുതരത്തില് ചൊ 

1 മാറണം. ഒരു, പാട്ട് 

രത്തിലുണ്ടാ 

ക്കിയാല് വരുന്ന പ്രയാസം ഇന്നു 
ചില പള്ളികളില് അനുഭവിക്കുന്നു 

ണ്ട്. നിഘണ്ഡയവിന്െറ ഉപയോ 
ഗംകടാതെ അത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാ 

ിഷമം വതമ്പോള്  പായപ്പെ 

ട്ടവ ം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവക്കും ര പ്രാ 

൯ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല  അതുണ്ടാ നി 

ഉ ക്കിയതെന്നു് തോന്നിപ്പോകും. വേദ 
പു അ വ്വം പ്രമ ര്ത്ഥനാ 

ങ്ങളും തീര്ച്ചയായം ലളിതഭാ 
ഷയിത്ത ആയിരിക്കണം നിര്മ്മിക്ക 

പ്പെടേണ്ടതു”. പ്രാത്ഥനകള് 

മനസ്റ്സിനെ സ്പറശികു മെന്നു തിനു 

ഇപ്പോഴത്തെ ചില കണണ്്വെന്ഷന 
ഗീതങ്ങള് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 
ആരാധനാസ്വഭാവത്തിനെ൨ അഭാ 
വംകൊണ്ടൊ ചില സമയത്തെ പ്രാ 

ത്ഥനകളുടെ ദൈര്ഘ്യംകൊണ്ടൊ 

കട്ടബോരാധനാ പാരമ്പയ്യമില്ലാത്ത 

പാശ്ചാത്ൃചിന്താഗതിയുടെ സ്വാ 

ധീനംകൊണ്ടൊ എന്തൊ, കുടുംബ 

ങ്ങളില് ആരാധന കുറയുന്നു. ചില 

ടത്തു സിം മാഞ്ഞുപോയിട്ടമു 

ണ്ട്. വൈകിട്ട് വല്ലതും പ്രാത്ഥി 

ച്ചേക്കാമെങ്കിലും രാവിലെ യാതൊരു 
പ്രാത്ഥനയുയമില്ലാ തായിത്തി ര്ന്നിട്ട 
കൂത്ര് സഭയുടെ ഒരു കുറവായി തോ 
ന്നാത്തതു”് ഛഅത്ഭുതംതന്നെ. ഏഴ 

യാമങ്ങളുി പ്രാത്ഥനകളടെ ചി 
ല അംശങ്ങള് ചേത്തു” രണ്ടുനേരമാ 
ക്കി കഴിക്കുന്ന പതിവാണു് ജനങ്ങ 
ള്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതു പ്രാ 

ത്ഥനഷന്ത്കു ലംഘനം വരാതരമൂരിക്കാനും 
കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാത്ഥനകള് 
തികഷയ്ക്കേണ്ടതു” ഒരു കാതോലികസ 
ഭയടെ പാരമ്പയ്യമാകയാല്ുംആണു”. 
അതിനു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലം 
ഘനങ്ങളുദെ കാരണങ്ങള് കണ്ടു 
പിടിച്ചു് മനുഷ്യരുടെ കാലാചിത 
മായ ജീവിതരിതികള്ക്കനുയോജ്യ 

മായും നവീനമായം ഉണ്ടഭയിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ ഉള് 
ക്കൊള്ളിച്ചും ഒരു കുട്ടംബാരാധനക്ര 
മം അധികൃതമായി ഉണ്ടാകേണ്ടിയി 
രിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവക്കും 
ഒരള വിത നിശ്ചയിക്കാതെ കൂട്ടിയയം 
കുറച്ചും സന്ദര്ഭോചിതം ഉപയോ 
പ്പേടുത്തത്തക്കവണ്ണും ക്രമികരിക്കേ 
ണ്ടതു” ലംഘനത്തെ തടയയന്നതിനും 
പ്രാത്ഥനാസ്വഭാവത്തെ വളര്ത്തുന്ന 
തിനും ഉപകരിക്കുന്നതാണു”്. അതു് 
ആരും സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാതെ 
അധികൃതമായി മാത്രം നടത്തേ 

ണ്ട സംഗതിയാണ്. 

ബി. പ്രത്യേകപെരുനാളക 
മുടെ ക്രമങ്ങാം 

പെരുന്നാളുകള് എന്നുപറ 
' ഞ്ഞാല് കത്താവിന്േറതായ ദിവ 
സങ്ങളെ ഉദദദശിക്കുന്നു. ഞായറാ 
ഴു മാത്രമേ കത്തൃദിവസമായി ചി 
ലര് കരുതുന്നു . ഞായറാഴ്സയ്ത്ക് 
ശ്രേഷ്ടത സിച്ചിക്കുന്ന അതേ കാര 
ണങ്ങളാണു മാറനാമുത്്്ി 
കളുടെയും ശ്രേഷ്ടതയ്ത്ക് നിദാനമാ 
യിരിക്കുന്നതു്. ഞായറാഴ്ച ആചാ 
രത്തില് നിഷ്ഠ ്ിപ്പിക്കുന്ന 
ചല ഭക്തന്മാര്പോ പെരുനാ 
കൂക്തുടെ കായ്യത്തില് വിചാരശുന്യ 
രായിരിക്കുന്നതു* അവര്ടെ കുററമാ 
യിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കായ്യ 
ങ്ങളില് അവരെ പഠിപ്പിക്കയും ന 
ടത്തുകധ്ും ചെയ്യേണ്ടതായ സഭയ്യടെ 

കാരകന്മാരും 

ഓദ്യോഗിക കൃത്യങ്ങളിലുക്ളു ത്തം. 
നാസ്ഥയാണ് അതിരു കാരണം. 
കത്താവിനെറ ഐഹിക വ്യാപാര 
ങ്ങളുടെ സ്സ്മരണഷയ്ക്രായി പ്രസ്തൂത 
ദിവസങ്ങളില് പളളികളില് വച്ചൂ 
നടത്തപ്പെടന്ന ആരാധനമൂലം നമ്മു 
ടെ ഹൃദയംകൊണ്ടു കത്താവിനോ 
ടൊന്നിച്ചു്, നാമും പങ്കുള്ള വരായി 
ത്തീരുന്നു. ജനനപ്പെരുനാള്, ദന 
ഹാ, ഹാശാ ദിവസങ്ങള് മുതലാ 

യവകൊണ്ടട് കത്താവിന്െറ ജിവി 
തകാലത്തു” നാം സംബന്ധിക്കുന്നതു 

പോലെയുള്ള ഉല്കൃഷ്ടാനുഭവം ൩ 
മുക്കുണ്ടാകയം അതുനമ്മുടെ ക്രിസ്ത്രീയ 
ജീവിതത്തിനു സഹായകരമായി 
ത്തിരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്ട്. പ്ര. 

ത ആരാധനകളില് സംബന്ധി 
ക്കേണ്ടിയ വിധങ്ങള് പട്ടക്കാര് ജു 
നങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചും, സണ്ടടേന്്ൂളൂ. 
കളില് പഠാവിഷയമാക്ക 
പ്രോത്സാഫിപ്പിക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

സി. കൂദാശപരമായ ശുശ്രൃ 
ഷകഠാം 

മാമോദിസാ, 

ന്നി ശുശ്രഹഷകള് പള്ളികളിന് 
നടത്തുമ്പോള് ജനങ്ങള് അതിത് 
വെറും കാണികളെപോലെ നില് 
ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടണ്ട്. ഒരു ശുശ്മൃഷ: 
നിര്വഫിക്കുന്നതു്” സഭ പൊതുവെ 
യാണു്. പട്ടക്കാരന്െറയോ ശുശ്ര 
ഷകനെറയോ വ്യക്തിത്വത്തില് ആ 
ല്പം പട്ടക്കാതാ ശേഷം വിശ്വാസിക 
ളം ഉള്പ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടിയാണ്ട്. 
അതുകൊണ്ടു് പട്ടക്കാരന് അദ്ദേഹ: 
ത്തിന്െറ പങ്കവ ഹിക്കുന്നതുപോലെ 
തന്നെ ജനങ്ങള് അവരുടെ പങ്കും വ. 
ഹിക്കണം. ഏററു ചൊല്ലേണ്ടിയ 
പ്രാത്ഥയകള് ഭംഗിയായി ഏറു. 
ചൊല്ലിയും, ആമ്മീന്, കുരിയേലായ 

സ്റ്റോ; മുതലായ പ്രതിവാക്ൃയങ്ങള് 

ഭംഗിയായി ചൊല്ലിയും കുരിശുവര, 

വണക്കം കുമ്പിടില് മുതലായവ തക്കം 
അവസരങ്ങളില് യഥോചിതം നട 
തമിയയം ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തിയാല്. 
ഏവര്ക്കും സ്വര്ഗ്ഗിയമായ ഒരു അ. 
നുഭൂതി സിദ്ധിക്കുന്നതാണു്. ആ. 

അനുഭൂതിയാണു” ആ ശുശൃഷമുടെ 

പല ലക്ഷ്യങ്ങളില് കുന്ന്. കൂദാ 
ശകുളടെ കാര്മ്മികരെപ്പോലെ സ്വ 

പ്രത്യേകം ഒതങ്ങി' 

ക്കൊണ്ട് അവയെ സ്വികരിക്കത്തു 

ക്കവണ്ണും അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട. 
താണ്ട്. 

ഡി. വി. കുര്ബാന 
ആരാധനകളടെയയം, നമസ് 

ചര്ച്ച് വിക്കില॥ 

വിവാഹം എ 

നി 

ങ്ങ. 



ി 

' ബ്മെന്റിനെറ 

തത 

കന്യകയ് 9 കുനനത്തിലെരു 
ദൈവാലയം 

മുതുകുളം വര്ക്ക് ക്യാമ്പിന്െറ ലൂം 

(ഫാദര് 

ഓര്ത്തഡോക്സ് സ്റ്റരഡന്വ്്മൂ 
ആഭിമുഖ്യത്തില് 

! സാത്ത്മലബാറിലെ നിലമ്പ്യര്൪നി 
ന്ന് പത്തുമൈല് അകലെ മുതുകുള 

ത്തു” വക്ക്ക്യാമ്പയ നടത്തി പള്ളി 
പണി തുടങ്ങുന്നതിനു ക്യാമ്പ് അം 

 ഗങ്ങള്ഡ്ഡിസമ്പര് 23-ാംന൯ു-എത്തു 
ന്നുണ്ടല്ലൊ. ആറാട്ടുപുഴ, കോയിപ്പം 
എന്നി പ്രദേശങ്ങളില്യിന്നും ഉപ 
ജിവനാര്ത്ഥം കുടിയേറിട്ടള്ളൂ 25 

കര് ഷകകുട്ടംബങ്ങളാണു” മുതുകുളം 
സെന്റുതോമ്മസ് കോളനിയിലുള്ള 

തു്, ഇതില്പ്പെട്ട 14 കുടുംബങ്ങളു 
ടെ വകയാണു മുതുകുളുംഇടവക. 

, വയമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഈ കോള 

ിലിരുന്നാല് എല്ലാത്തരത്തിലു 
മുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും അട്ടഹാ 
സങ്ങള് കേള്ക്കാം. കഷ്ടിച്ചു നാലു 
ഫര്ലോംഗ വനത്തിലേക്ക് ഒരിക്ക 
ല് ഞാന് നടന്നുചെന്നപ്പോള്കാട്ടാ 
നകളോടൊപ്പം കൂട്ടമായി മേയുന്ന 

? 
ക്കാരങ്ങളുടെയും കൂദാശകളുടെയുയം 
എല്ലാഭാഗങ്ങളും വി. കുബാനയില് 
“അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെ 
വേറെ യാതൊന്നും പുൃത്തികരിക്ക 
പ്പെടാത്തതുകൊണ്ട്” പുണ്ണുതകളുടെ 
“പുണ്ണുത എന്നു വ്യാഖ്യാതാക്കള് ഇ 
“തിനെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 
“വി. കുര്ബാനയില് ശരിയായി സം 
ബന്ധിക്കുക, അനുഭവിക്ക എന്നുള്ള 
കാര്യങ്ങളില് നമ്മുടെ വിശ്വാസ 
“തത്വങ്ങള് തെററില്ലാത്തതാണെങ്കി 

ല്യം അതിന്െറ പ്രായോഗിക വശ 
ത്ത് നാം വളരെ പരിതാപകരമായി 
അധഃപതിച്ചിട്ടണ്ട്. പുസ്തകത്തിലെ 
പശു പുല്ലുതിന്നുകയില്ലല്ലോ. ഒരു 
“ക്കവ്യം പ്രാത്ഥനയും കൂടാതെ കു൪ 
ബാനയില് സബേന്ധിച്ചാല് യാ 
തൊരനുഗ്രഹവും നമുക്കു കിട്ടന്നതാ 
യി രിം അതുപോലെത 
ന്നെയാണു കുര്ബാനയുടെ അനുഭവ 
ത്തിലും. തലേദിവസം മുതല് പ്രാ 
ത്ഥഞാപുര്വ്വം ഒരുങ്ങിയും, ലാകിക 

കായ്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കാതെയും കുര് 
ബാനയില് സാംബന്ധിക്കേണ്ടതു 

ഡിസംബര് 1, 

കെ. എം. സ്ക്കറിയാ, മലബാര് മിഷനറി) 

കാട്ടപോത്തുകളെ മീണ്ടും വേട്ടക്കാരാ 
യ ചെന്നായ്ത്ുളെ ഭയന്ന് പ്രാണര 
ഭചാര്ത്ഥം കോളനിയിലേയ്ക്കു ചില 
പ്പോള് ഓടിവരാറുള്ള മാന്, മ്ളാ 
വയ് ആദിയായ മൃഗങ്ങളെ നമ്മുടെ 
ആളുകള് വെറുതെ വീടാറുമില്ല. 

മൂന്നു കൊല്ലം മുമ്പാണ് കായമം 
ളം കാ പള്ളിയില്നിന്നും പ്] 
ന്നെ മലബാറിലേക്ക് നീയോശിച്ച 

തു”. ആരാധന നടത്തുവാനായി നൂ 
റു മൈലോളം വിതം അകലമുതൂള 
പളളികളില് ആഴ്ചതോറും പോയ 
കൂട്ടത്തില് മുതുകുളത്തും ചെന്നുചേര് . 

ന്നു” വനം കാണുവാന് 'പോകവെ 
നാടന്റോഡരുകില് സുന്ദരമായഒരു 
ചെവുഷ്ന ഞാന് കണ്ടു. നമ്മുടെ 
ആളുകളെ പ്പേരിപ്പിച്ചും അഞ്ഞ,റു 
രൂപയോളം ചെലവചെയ്തം ഏഴ് 
ഏക്ക$റ സ്ഥലം വനം വെട്ട! വളച്ചു 
പറുങ്കീിമാവ,ം പ് ളാവ്ൃയം വച്ചു പി 
ടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. പത്തുമാസം മാത്രം 

ജോലിത്തിരക്കുള്ള വര് കൂടി പരിച 
യിക്കേണ്ടതും അതു” അവര്ക്കു വള 
രെ സഹായകരമായിത്തീരുന്നതും 
ആണു്. ഞായറാഴ്ചുകളുടെയും പെ 

രുനാളുകളുടെയും ഏററവും വലിയ 
കത്തവ്യം ശരിയായി വി. കുര്ബാ 
നയിൽ സംബന്ധിക്കയെന്നുള്ളതാ 
ണ്. ചിലര് ജോലിചെയ്യാതിരി 
ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ വേദവായനയില്ലം 
ധ്യാനത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടടന്നതുകൊ 
ണ്ടോ മാത്രം ഞായറാഴ്ചയുടെ 
ഷ്യാ൯ മാകയില്ല. 
സംബന്ധിക്കണമെന്നുള്ള സഭയ്യടെ 
കല്പയ എത്രയും അത്ഥവത്തും യു 

ക്ത്യാധിഷ്ടിതവും വിശുദ്ധാത്മനി 
ശ്വസിതവും ആകയാല് ആ പരിച 

യങ്ങള്ക്കു നാം സ്വയം കിഴ്പ്പെടട 
ത്തിക്കൊട്ടക്കുമ്പോൾ അവ നമ്മെ 
ഭരിച്ചുകൊകൃളം. ഒരു കാതോലിക 
വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ മഹനീ 
യാനുഭവം വേറൊരു മാര്ഗത്തില് 
കൂടിയും ജഗുക്കു ലഭ്യമല്ല. 

അനു 

& ലോയും 

കു റബാനയില്ത 

പ്രായമായ പറുങ്കിമാവ്,, പൃത്തുനി 
ല്ക്കുന്നതു കഭതുകകരമായ ഒരു കാ 

ഗ്ലയാണ്. മലബാറില് ഇത്രയും സ്ഥ 
ലമുള്ള വേറെ പളളികള് ഇല്ലതമ 

ന്നെം 

ഈ സ്ഥലത്തു വൈക്കോല് മേ 
ഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഷെഡ് വി. 
ദൈവമാതാവിന്െറ നാമത്തില് 

സ്ഥാപികച്കിരിക്കുന്നു. അവിടെ മാസ 

ത്തില് ഒരിക്കല് ആരാധന നട 

ത്തിവരുന്നു. ഒകലിക്കുല് ആരാധനാ 

മദ്ധ്യേ മേല്ക്കൂരയിലേക്കു നോക്കി 
യ ആളുകള് കണ്ടതുതിറക്ൂടി ഇ 
രിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാമ്പിനെയാ 

ണര്. ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന 
തുവരെ ഇഷ്ടന് അവിടെത്തന്നെ ഇ 
രുന്നു. ഇതേവിധം വിടിന്െറ മേല് 
ക്കൂരയില് ഇരുന്ന ഒരു ഭയങ്കരനെ 
വെടിവച്ചാണു് താഴെ ഇട്ടത്. മല 
ബാറിലെ ഇഴജത്തുക്കളും കാട്ടതുഥ 

ങ്ങളും അത്ര ഉപദ്രവികള് അച്ലഏ 
ന്നതു ഭാഗ്യാതന്നെ. 

അല്പം അസാകയ്യങ്ങള് അനുഭവി 
പ്യാ൯തയാറായി ക്യാമ്പസ് അംഗങ്ങള് 
പുറപ്പെടേണ്ടതാണ്ട്. താമസത്തിനു 

13കോല് നിളത്തില് ഒരു താല്ക്കാ 
ലികഷെഡ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരി 
ക്കുന്നു. സൌകയ്യുമായി വെള്ളം കിട്ട 

ത്തക്ക വണ്ണും 13 കോല് ആഴത്തില് . 

ഒരു കിണറും കുഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു. 
ക്യാമ്പ “അഗേങ്ങള് ക്ല ബെഡാിംഗു് 

കൊണ്ടുപ്പോരണം. 1] 

പ്പണം ഇല്ലാത്തതിനാല് 
കാഭ്ധവായം ആണ് ഇടവകാംഗങ്ങള് 
കൂടടുതലായിപകൂളിക്കു ദാനംചെയ്യുന്നു 
തു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പുളി 
പണിയുവാന് സാധിക്കയില്ലല്ലൊ. 
ഞാന് പുത്തന്കാവു, വഞ്ചിത്രം 

കോഴഞ്ചേരി എന്നി പളളികള്സ 
ന്ദര്ശിച്ചു സഹായം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. 
തല്ഫലമായി 350 രൂപയോളം 
വാഗ്ദാനമുശപ്പെടെ ലഭിച്ചുതൊഴ 
ച്ചാല് ഞങ്ങള് നിസ്സ്റഫായരാണു”. 

സഹൃദയരുടെ കൂട്ടതലായ സഹ്യ. 
സഫകരണങ്ങള്കൂടാതെ പള്ളി പ 
ണിപൂര്ത്തിയാക്കുക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല. 

ഈ ദേവാലയത്തിന്െറ പണിയില് 
സഫകരിപ്പാന് ആ ഗഹിക്കുന്നസഹു 

ദയര്൪, ശ്രി ദായിയേല്, സുറിയഃ 
ഗി പളളി ട്രസ്റ്റി, താഴസ്പാല് വീട്ട 

മുതുകുളം, ചുങ്കത്തറ 12.0 ഡ൭ നില 
മ്പരര്് എന്ന വിലാസത്തില് അയച്ചു 
സഫായിക്കുക. 

അന്ന പാടിടാം 



ഡഥ്ളസ്സ് )ഡെൌെണ്സ് 

ത്യാഗിയായ ഒരു ഇാഗ് ളീഷ് പട്ടക്കാരന് 

[ബിഷപ്പ് മാ൪ പത്രോസ് സ്റ്രിംയാസ് 

മലങ്കരസറിയാനി വിദ്യാത്ഥി 

സംഘം പരുമലവെച്ചു നാല്ലത്തയെു 
വര്ഷം മുമ്പു കൂടിയപ്പോള് അവി 

ടെ സന്നഹിതനുള്തി ആസിസിയി 

ലെ ഫ്രാ൯സിസിനെപ്പറ റിനന്നായി 
പ്രസംഗിച്ച ഡണ്സ് എന്ന പട്ട 
കാരന് 79 ാം വയസ്സില് ഇംഗ്ല 
ണ്ടില്വ നിയ്യാതനായിരിക്കുന്നു. 
അക്കൊല്ലം സംഘത്തിന്െറ ജനറല് 

സെക്രട്ടറിമാ൪ വള്ള ക്കാലില് ഇട്ടി 
ച്ചെറിയ മാസ്റ്റരും ഞാനും ആയിരു 
ന്നു. തൃശ്്ിനാപ്പിളളിയില് ഞാന് 
ബി. ഏതു, പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്താ 

ണ എസ്. പി. ജി. കോളജിരല 
ചരിത്ര പ്രൊഫസര് ആയിരുന്ന 
ഡൌരണ്സിനെ എനിക്കു പരിചയമാ 
യതും വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘത്തിലേയ്ക്കു 
ക്ഷണിച്ചതും. പരുമലെ വിശുദ്ധ 
കര്ബാന പടിഞ്ഞാറോട്ട് എഴുന്ന 

. ്ളിച്ചപ്പോള് മദ്ബഹായില് മെ 
ഴകുതിരികത്തിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന 
ഡാൌണണ്സ് ജമക്കുട്ടത്തിനെറ ഭക്തി 
യും സന്ദര്ഭത്തിന്െൊ മഹാത്മൃവും 

ഓത്തു” കണ്ണന്ന ര് പൊഴിച്ചതു ഞ 
ങ്ങള് കണ്ടു. “വേറൊരു കൊല്ലം ത 
. കോളജിലെ സേമത്ഥനായ പ്രിന്സി 

ര്്ൂമഡിണര്; പ്രസംഗകനായി 
ി വന്നി “4 ഡൌണ്സ് തെക്കെ 
പ ഇന്ത്യയില് തന്െറ ചവിട്ടവണ്ടി 
"യില് ഒരു പയ്യടനം' നടത്തിട്ടണ്ടു്. 
ആ പയ്യടനത്തില്, ത ് ൂണിത്തുറ 
ി തിരുവാങ്കളത്തുള്ള തെങ്ങളുടെ വി 
ലം ട്ടില് ഒരു ദിവസം താമസിക: യ്യണ്ടാ 
ല യി. അക്കാലത്തു സാമൂഹ്യസേവന 

ത്തില് രാത്രപ്പകുളിക്കൂടം, സണ്ടേ 
ന. യ൮ ഇടത്തുന്നതിനു എ 

പുത്രന്മാരായ കെ. 
റിദദുയരഡ്* ത 

കും സി. പിറററം 

യിരുന്നു. ൬൭൮ പു 
പമിച്ചിതന്നതും സ 

ക്0െര് ഗ്രാ൯ന്റു “ഉണ്ടായിതന്നതുമായ 
ര്രിമവാങ്കളം പ്പി കൂടം സ 
സ്ധൃകഴിഞ്ഞു' അനേക ചൃട്ടകള് 
കത്തിച്ചു ഡരണ്സിനെ കൊണ്ടു 
പോയി കാണിക്കയയം അദദുഹം ഒരു 

പ്രസംഗം ച്െയ്യുകയ്യം ചെയ്തു. വക്ക 

ല തുരങ്കത്തില് കൂടി വള്ളത്തില് താ 
നും തന്െറ ഗൈചക്കിളും തിരുവധയറമ 

1 [നി നി ് 

യ് ൂ 
റി ൽ 

പുരത്തു എത്തിയതും മററും ഡൌണ് 
സിനു രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാ 
യിരുന്നു. 

ഇററലിയ്യില് ഏഴഇനൂറ വര് 
൬ ത്യാശീയായി, ദരിദ്രദ്മാരുടേയ്യം 
കുഷ്ഠദരാഗികളടേയും സ്നേഹിതനാ 
യി ജീവിച്ചു ഫ്രാന്സിസ് പലരു 
ടേയ്യം ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം ആ 

കര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്റള്ജളസിസി 
നെപ്പുററി കല്ക്കട്ടായില് ഒരുവി 

ദ്യാത്ഥിസംഘത്തില് ഒദ്യറ്റ് ഫോര് 
ഡ് മിഷ്യനിലെ ഫാദര് പിയേ 

ഴ“സന്വിദ്യാര്ത്ഥികളായഞങ്ങളോ 
ട്ട ഒരു പ്രസംഗംചയതതു ഞാന് 
ഓക്കുന്നു. ഇററലിയിലെ ക്രി 

ഭദ്ു ക്രിസ്തീയജീവന് ഇല്ലാതെ അതു 
കേവലം ലോകമയമായി ന്നകാ 
ലത്തു നവജിവന്കൊട്ടത്തു് പുനരു 
ദ്ധരിക്കുന്നതിനു ദൈവം എഴന്നേല് 
പിച്ച ഒരു പരിതശുദ്ധനായിരുന്നു 
അസിീസിയിഒ ഫ “റാന്റ്റ്ധിസ്. 
ആ പരിശുദ്ധ൭ന്റ ദുഷ്യാന്തം അനു 

സരിച്ചു പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തിലെ 

മൊളുക്ക:.യി ദ്വീപില് അനേകം 

കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശൂഷിച്ചു് ചു 

കുഷ ഠരോഗഥിയായി ഫ്മാദര ഡാമിം 

യന് മരിക്കയയണ്ടായി, ആ ദുഷ്ടാന്തമ 

അനുസരിച്ചുതന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണം. 
ദിവാനെ പുത്രനായ ചക്രവത്തി: 
ബങ്കാളില് സവിശേഷവേലയ്ക്കും 
സാധ്യസംരക്ഷണയ്ക്കുമായി ക്രി 
സ്്ാനിയായിത്തിര്ന്നു. 

അകില് നിനക്കുള്ളതു വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാ 
ക് കൊട്ടക്കുക”” എന്നുതുളു നമ്മുടെ 
കത്താവിന്െവ 
ണു് ഒരു കോടിശ്വരന്െറ പൃതുനാ 

“നീ പൂര് ॥ 

നാകുവാ൯ ആഗഹിക്കുന്നു കി ണ്ണ രൃ എ. , 

യ ഫ്റഠാന്സിസ് ദരിദ്രാനായിത്തി 

ന്നു” ദരിദ്രന്മാക്കായി തന്െറ ജീവ 

നെ പ്രതിഫ്ഠീച്ചതു്. തന്റെറ്യധ്യാന- 
നിഷ്യയം പ്രാത്ഥനയയം നിമിത്തം ന 

മ്മുടെ ഭത്താവിനെറ ശരീരത്തിലെ. 
അഞ്ച്യമുറിവുകള്ൾ ഫ്റഠാന്സിസി 
ന്െറ ശരിരത്തിലും കാണപ്പെട്ട. 
ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെ ക്രിസ്കൂവര്: 

ചേയ്ക്കു് ആകര്ഷ ക്കണമെങ്കില് പരി 

ശുദ്ധമായ ദാരിദ്രാവസ്ഥ പാലിക്ക. 

ണം. വി 
ടെ കല്ക്കട്ടായിലെ വമ്പിച്ച മ. 

നകണ്ടട്* 
ഞ്ഞതു”് ““ആ മേല്പട്ടക്കാരന് ൫ 
അരമനയില് താമസിക്കുന്ന കാല് 
ത്തോളം ഇന്ത്യയില് അദ്ദേഹത്തെ. 
ക്കൊണ്ടു സവിശേഷം പ്രചര; 

ക്കുവാന൯ മാധിക്ഷയിപ്പെന്ന 

) റ ഫോര്വ്വേഡ ബജ (൭ ളിപ്പം) ര് 
4 ഹെഡ ആഫീസ് : കോട്ടയം 

; 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

അധികൃതമുലധനം രൂ 60,00,000 

വഗ്ദത്തമുലധന൦ം രൂ £5,00 000 

ശരിയായ ഈടിന്മേല് കാഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ പ അവശ്വമഭഭവര , 
ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. | 

ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രപത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു 0 

നിക്ഷിപ്പമുലധനം രൂ 150,000 [ 

കരുതതധനം രൂ 7,88,000 [2 
പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4 91,19000 4: 

[31-12-56]. ് 

7,001 4020 മര് ബി: |: 
(10൨ 1"ഠസഡഥഠി 3 ദ്ലി൦. 4 

എം. സി. മാതൃ 
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് 

ന യ റ യ്ത ഘന നയ ന്ത ന്ത ജയ യ യ ഘന ജം യ്യ ഘ്ന ഞന ജള 

ചര് ച്ച്വിക്ക്ല 

ഗി 

കല്പന അനുസരിച്ചാ 

കേശവചന്ദ്രസേന് പറ_ 



ന്, 
ഴ് 1, 

രാമ [ന നമ 12) 

ജ് (൧ടേട[റമ 70൧ ലട. 119൦ 
_ ടഫ്ഥഡഥടെ 25 ൨0൧൧൭൨ ധാ യം 16ദ- 

പ്ല 135107 02 വാലാ 12൦൦ 

ജട 0 0൦50൩൭] 10൦൨൩ 1൨ (കഥ 
൬ ക്ട റിിടി!1:ഠി വിട ടാ] മൂട 
ള് നാ 00൨൩൨ ലി 1സട 121൨൦ 

5. ൧൭ 1 സട ൩0 ൧ ബാധി 

1010 1 അട 351410. 106 ടു 
മേനി നഠ നടദ്ബ്നള 0 ൨൩: ടമ 
ദവാ൦ട ൭൭0൩12൦0 1൨൦ 22൧5 0൧൬ 
ള[1201ഇല 1൨൦ 0൧-01 2൦110൧ 
൬ 00൦ ലി൭ടട. 8ഠന൦ ഗിഠ1൧90 ൨൭ 
പി റ 2൦ 6ടഠഥചിലിട ല് ൨൦൧ 

227265 09 ടയ്ാ7ടടടിഥലള റൂധ൦ടലഠാടം 
 $ഠ0ന൦ ൧0൦0൧60൪ 2 ട2-2൧02 ലധി്ഡഥില 
കറ 2൦൭൧൦0 ൭120 വ് 1നാ്ചി 
ലല .ധൊ!1നല ൦ ഠഥഠമ്പ൦ ൩൪ 
ടി ത്ടധാഥിറ്ല ല് '“0ാല്ടവ 
ഥിഠട". ൧1] വട നട ൨൦ ധാലിട 
൮൮; 02 ൪൨൦ 6611൧ 2൭൪ 10 06 
201൦5560 12 ൫൪൦ 27695൦൦൦൨7 ൧൦ 
ദേവിലട. 1 ൧0൦0 1/൦ ബ് ഡയ 

6മ0ഠ൦- 1105 വ്ല്ടം സ്ണനടടട്ഥള 2൩0 
4 

വ 

 ഫ്റാന്സിസിന്െറ പിന്൯ന്ഥാമിക 

| ദ്ലായ ഫ്രാന്സിസ്കന് സമൂഹക്കാരാ 
ന്ന ലോകത്തിലെ പക്തിയോളം 
ന രാഗികമ സംരക്ഷിച്ചു 

പരുന്നതു്. 

1 9142-ല് ഒന്നാം മഹായുദ്ധം പൊ 

. ഭടിറൂറപ്പെട്ടപ്പോള്ൾ ഡൌണ്സ് മുറി 

. “രേറ യോദ്ധാക്കള്ക്കു വൈ. എ. 
൯: വഴിക്കു സേവനം ചെയ്യ 
നൂ ഈജിപ്ലിലേയ ക്കും പിന്നിട്ട 

്ഠാപ്പ്ിലേയ്ക്കുംപോയി. ഇംഗ്ലണ്ടില് 
മോണ് ആബാസ് ഫ്റാന്സിന്തൃന് 
ലയം നമ്മുടെ കഥാനായകനാണു 
ഫഥാപിച്ചതു്. ആശ്രയമില്ലാതെ 
ാദ്ധൃകളില് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവ 
ര ഉത്സാഹപൂര്വം കണ്ടുപിടിച്ചു് 
അവിടെ ചേത്തു സരേക്ഷിച്ചു. "സ്നേ 
ത്തിനു മടിയായിരിപ്പാന് കഴിക 
മില്ലെ"*ന്നുള്ള വിശുദ്ധ ആഗസ്തി 
നോസിനെറ വചനമായിരുന്നു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രമാണം. ഇടയ്ക്കു 
ഡൌണ്സ് രാത്രിയില് ഇറങ്ങിപ്പോ 
യി മദ്യപാനികളെ തേടിപ്പിടിച്ചു 
കൊണ്ടുവന്നു തന്നോട്ടകൂടെ താമസി 
ധികം. 1945 ല് അദ്ദേഹം ജമ്മനി 
ട്തുമപയ് ക്കു പോയി ഇംഗ്ലീഷ്സേ 
ഇയാല് അംഗഭംഗം വരുത്തിയ ആ 
നേകും ജര്മ്മ൯ന്ഭടന്മാക്ക സേവനം 
അനുഷ്ഠിച്ചു. രണ്ടുവര്ഷം മുമ്പു 
അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി' ഇം 
ഗ്ൃണ്ടിലെ ഒരു സെന്റു ഫ്റാന് 

സിസ് ഭവനത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവര 
'പ്പെടടകയ്യം കന്യാസ്ത്രീകളായ അമ്മ 
മാര ശുശ്രരഷിച്ചട് കത്താവില് ഭാ 
“ഗ്യമരണം പ്രാപിക്കയുചൈയ്ക്ക. 

ഡിസബര് 1 

൧൦00 

നി 

സ്സ൬0൩നല ന്ബ്ടടട്ല ന൭൦൦ 0011 റിഠ൧൦ 
മ ൭6 റമ] വ് 2൬ 0 ൯൦ ദ്വധേടം 
ല് ്ഥ്ട; മബഠനഇ ൦ 2൦൩ ്ന്ടധ്ലട. 

171൦ ട്ട്ന൦ 10നറര് വ് മലാണട 
സസ011:60 ഇല ന്ടല്ത്തുഇഥറാിട (ഠഠ 
01 12 ടന്ോധലിട ല് 2 050൦5. 
11൦ 765ഥി നട 2൧൦൦൧ 110 ഉട 
സ്സ ഠ 2൦ 0ലിഴറി 110൦ നഠട 1ഠന 01നിട- 
12൩ 12ടലസഥിഠട ൨൭൦ 00൦ 11൨6൦ നറ 
ന 10 22൭ ്ധടട വ് 01ന്ട ൩ വ്വട 
റേ 02ന്ട്ഷഫ ഉധലിട അീാഠ നല 
100 ൭1൬൩05 ബ്ന 9 10 4 
൫0)ടലഫ 1051ീട ഫറ ടല്ഠഠിടം 06 
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ഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കോട്ടയത്തു ചേന്നു 
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ശങ്ങളെയ്ും തന്മൃലമുള്ള ധാര്മ്മിക 
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ന്ന അഖിലകേരളമദ്യവജ്ജനപ്ര 
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രുന്നാല് മാത്രം പേമൂരാ, ഈര്ജ്ജിത 
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